
Nieuw initiatief: Nederland - Duitsland voor 
jeugdspelers  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 september, 2017 - 22:31  

Afgelopen donderdagavond 31 augustus zat ik samen met Vincent Valens namens Stichting  

Jeugdschaak Noord in Bad Nieuweschans om tafel met Duitse collega's Rene Mertens  

(jeugdleider Duitsland Noord en SC Aurich), Nils Friedrichs (voorzitter SC Aurich) en Meno 

Aden (jeugdleider VfR Heisfelde Leer). Doel van het gesprek om het idee welke ontstaan is 

op ons toernooi, een Nederland tegen Duitsland voor jeugdspelers verder gestalte geven.  

  

  
  

We hebben anderhalf uur met onze Duitse collega's een heel goed gesprek gehad. In het 

kort een inhoud:  

Het toernooi wordt op een zondag in mei of juni gespeeld in vesting Bourtange. In eerste 

instantie gaan we uit van 50 deelnemers per land. Mochten er meer belangstellenden zijn 

komen ze eerst op een wachtlijst. Hebben beide landen 50 deelnemers dan komen er 10 bij. 

Is dit aantal ook volgeboekt dan gaan we op deze manier verder. We spelen in het Zwitsers 

systeem waarin landgenoten elkaar niet treffen in de 7 a 8 ronden. Het moet een mooie 

gezinsdag worden dus zijn er buiten de speelzaal ook schaakactiviteiten en kunnen ouders 

de vesting ook bezichtigen. We gaan sponsors zoeken voor dit toernooi. Wellicht zijn er 

Europeese subsidies binnen te halen. We gaan ook een schaakwoordenboek NL-Dld en 

omgekeerd samenstellen zodat het voor de kinderen ook een mooi leerproces in de talen 

gaat worden.  

  

De naam voor het toernooi was het langste punt van discussie. Geen Duits of Nederlands 

woord. De eerste naam was Grenzespiel. Deze naam hebben we snel verlaten omdat het 

Duits is en er eigenlijk geen grenzen zijn. Via afkortingen kwamen we op DNJS. In 

Nederlands:  

Duitland Nederland Jeugd Schaaktoernooi. In Duits Deutschland Niederlande Jugend 

Schachtournier. Er komt ook een website met deze afkorting met als land eu. Dus DNJS.eu. 

Deze site wordt gemaakt in Nederlands en Duits. De eerste afspraken zijn gemaakt. Wij 

gaan eerst kijken of een datum past bij de accomodatie in Bourtange. Er komen prijzen in 

diverse leeftijdsgroepen en belangrijk: iedereen die kan schaken kan meedoen. Er liggen 

nog meer ideeen die we nog verder gaan uitwerken. In november komen we weer bij elkaar. 

Via onze site houden we jullie op de hoogte!  

  

 

 

                  



Fantastisch kampeerweekend achter de rug  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 september, 2017 - 20:47  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 1. september 2017 - zondag, 3. september 2017   

Ons kampeerweekend, naast het eigen jeugdtoernooi, is een van de tradities binnen de 

club. De zesde editie ging voor de derde keer afgelopen weekend naar de mooie 

camping de Vledders in Schipborg. We hadden het kampeerweekend dit jaar gepland in 

het laatste weekend van de zomervakantie. Ervan uitgaande daat iedereen wel terug 

zou zijn van vakantie. Dat bleek niet helemaal te kloppen. Een aantal van onze vaste 

kampeerders was nog weg en konden niet mee. Na intern beraadt besloten we om toch 

te gaan met 20 deelnemers. Voor volgend jaar weer een leerschool. We gaan in de 

evaluatie kijken of we het kamp in juli kunnen houden want volgend jaar zijn we weer 

laat met de zomervakantie.  

  

  
Theezakjesrace  

  

Vrijdag vertrokken we om 14.00 uur naar de camping. Alle bagage kon eenvoudig mee, 

ik had onze caravan mee, voldoende laadvermogen dus. Op de camping aangekomen 

werd het tentenkamp snel opgezet. Daarna was het vrije tijd voor de kinderen, 

voetballen, schaken, tafeltennis of gewoon een Donald Duckje lezen. Iedereen koos zijn 

weg. Rond half zeven stond een Chineese maaltijd op het programma, gemak dient de 

mens, geen toestanden met koken wat natuurlijk in de keuken van ons recreatie 

gebouw wel kan. Nadat de corvee ploeg zijn werk heeft gedaan, gaan we als het donker 



is het heideveld op. Traditioneel spelen we het spannende smokkelspel op de eerste 

avond. Even na tien uur zijn we terug op de camping en is het kampvuur aangemaakt. 

Wel nodig want we zien de temperatuur tot onder de 10 graden zakken. Na de 

marsmellows gaan we Weerwolven. Tom is natuurlijk de spelleider, wat hij weer 

voortreffelijk doet. Tegen half twaalf gaan de jongste clubleden hun tent in. De 

middelbare scholieren genieten nog een tijd samen met de trainerstaf van het 

kampvuur.  

  

  
  

Zaterdagmorgen worden we rond om half negen na een koude nacht wakker, buiten 

schijnt de zon en zijn de tenten en het grasveld nat van de dauw. Het kamp ontwaakt 

langzaam en gaan we ontbijten. Als de afwas is gedaan gaan we het theezakjesrace 

spelen. In drie teams maken we Zuidlaren onveilig. Na ruim twee uur ruilen keren we 

terug naar de camping. De opbrengst is wat minder groot dan vorig jaar  waar o.a. een 

koelkast en printer werden geruild. De teams hebben wat kleinere spullen gescoord 

maar de waarde taxeren we op ruim 120 Euro. Een mooi resultaat als je start met 27 

cent. Onder de opbrengst o.a. een set dakdragers voor op de auto. Deze en nog wat 

andere spullen gaan we verkopen op Marktplaats. Dit spel hebben we nu twee keer 

tijdens ons kamp gespeeld. Volgende jaar gaan we iets nieuws doen, de eerste plannen 

zijn gemaakt. het wordt iets wat gespeeld gaat worden met GPS. Na de lunch met 

broodjes kankworst is er vrije tijd voor iedereen. Om half vier delen we de kinderen en 

een aantal trainers in in twee groepen voor ons spelenparcours, voetballen, volleybal, 

sjoelen en schaken. Team B wint drie van de vier onderdelen o.a. het voetballen. Daarin 

het hoogtepunt voor team A. Sjoerd maakt hands binnen de 16, krijgt rood en de 

penalty wordt door Berend veilloos via onderkant lat binnengeschoten. Als alle spellen 



zijn gespeeld gaat de BBQ aan. Sjoerd Jan is de kok met satestokjes, hamburgers, friet 

en stokbrood/kruidenboter. Na de maaltijd gaan we weer de heide op. Dit keer bij 

avondlicht voor levend Stratego. De opzet is iets veranderd. De teams mogen zelf de 

rangen en strategie bepalen. We spelen het spel tot het gaat schemeren. Dan gaan we 

terug naar de camping waar het kampvuur wordt ontstoken en spelen we weer het 

Weerwolvenspel met Tom als spelleider,onder genot van vele lekkernijen.  

  

  
Op de heide levend Statego  

  

We besluiten om het niet zo laat te maken als de avond ervoor. Rond kwart over 11 

liggen de jongsten in hun tent. De wat oudere kinderen en de leiding blijft nog even 

nazitten bij het warme kampvuur. Ons wacht weer een koude nacht met een graadje of 

zeven.  

Zondagmorgen zijn de meeste deelnemers wat later op dan de dag ervoor. Onder een 

strak blauwe lucht eerst ontbijten. Als de corvee ploeg klaar is gaat de groep naar het 

zwembad in Zuidlaren. Een aantal achterblijvers gaat alvast opruimen. Het zwemmen 

duurt wat langer dan in de planning. Tegen twee uur is de groep weer terug voor de 

lunch. Daarna worden de tenten afgebroken, letterlijk bij de tent van Miryam die door 

schimmel in het doek de afvalbak in kan. De kinderen zorgen binnen mum van tijd dat er 

van haar tent niet veel over is. Na de lunch komen een aantal ouders hun kinderen 

ophalen. Langzaam maar zeker wordt ons kampeerveld leeg. Niels en ik gaan als laatste 

naar huis.  

  



  
  

We hebben een fantastisch kampeerweekend achter de rug, ondanks de wat kleinere 

groep. Zoals gezegd gaan we een nieuwe datum voor ons zevende kamp beter plannen. 

Ook het zwemmen op zondag gaan we als het mogelijk is verplaatsen naar een ander 

wat groter zwembad. Die in Veendam op 15 minuten rijden is misschien een optie.De 

Grote Club Actie is de motor onder het succes van het kamp. In oktober gaat deze weer 

van start. Ook dan gaan we vanuit de opbrengsten een deel reserveren zodat het 

kampeerweekend voor iedereen betaalbaar is. We hebben het met het weer meer dan 

getroffen, overdag veel zon met een graadje of 22. De nachten waren wel koud maar 

regen hebben we niet gezien.  

  

Meer foto's staan in ons fotoboek nieuw. Met dank aan de gastvrijheid van camping de 

Vledders. We hebben vernomen dat zij bezig zijn met een geluidsscherm bij de N34. Dat 

zou heel veel schelen met de overlast van langsrijdende voertuigen!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mooie scores voor Elliot en Eli Alia in Meppel   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 september, 2017 - 18:41  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 23. september 2017   

Het eerste grote toernooi in het nieuwe seizoen stond vandaag op het programma: 

Meppel aan Zet. Meppel hoort niet bij de NOSBO maar bij de Oostelijke Schaakbond. 

Een mooi toernooi voor de schakers uit het noorden om te spelen tegen spelers die lid 

zijn van een club onder de rivier de Ijssel. Helaas deden maar twee Paardensprongers 

mee aan het toernooi. Pieter had zich opgegeven maar viel door ziekte af. Er waren 

wellicht meer geelhemden aanwezig geweest maar het aanvangstijdstip, 11.30 uur, zat 

in de weg met andere sporten zoals voetbal waar het seizoen juist op deze zaterdag is 

begonnen. Eli Alia speelde is de A groep > rating 400 en Elliot groep B < rating 400.  

  

  
  

Meppel aan Zet is een open toernooi, d.w.z. er wordt Zwitsers gespeeld dus je weet niet 

wie je tegenstanders zijn gedurende het toernooi. Dit maakt het voor de jeugd veel 

leuker dan een Grand - Prix waar je wordt ingedeeld in een groep met zeven 

tegenstanders die ongeveer een gelijke rating hebben als je zelf hebt. Groot nadeel dat 

je veel met de zelfde spelers te maken hebt. Bij Zwitsers dus niet, zie ons jeugd 

toernooi.  

  

Wat in Meppel wel beter kan de scheiding in twee groepen op rating. In de B groep kan 

iedereen wel van elkaar winnen, maar in de A groep ligt dat anders. Heb je een rating 



zoals Eli Alia, net boven de 400 dan ben je kansloos in een groep waar ook spelers zitten 

met een rating tot ver boven de 900. De prijzen 5 per groep liggen buiten bereik. 

Jammer dat er in Meppel niet gekozen is voor prijzen in leefdtijd categoriën, dan trek je 

ook mer deelnemers. Je kunt je voorstellen dat je met een rating van 500 zegt: noe dat is 

niet mijn toernooi want prijzen kan ik niet winnen. En dat willen juist de jonge schakers.   

   

Maar de locatie en alles wat er omheen wordt gedaan maakt veel goed. Uitskende 

locatie, net als op de Nationale Pupillendag, het scholengemeenschap Stad & Esch, pal 

tegenover het NS station Meppel. Voor degene die per auto komt, veel 

parkeergelegenheid pal voor de ingang van de school. De organisatie zorge voor een 

uitgebreidt randprogramma, tasje met inhoud voor alle deelnemers waaronder een 

appel en een puzzel die helaas niet bleek te kloppen. Maar er was meer, lezingen, 

dichtwedstrijd, kleurplaten en natuurlijk de winkel van Jozias. Terug naar onze 

deelnemers. Eli Alia (rating 485) kwam naar dit toernooi om te leren, een beker winnen 

dat was van te voren al niet haalbaar. De eerste vier partijen, meestal tegen veel hoger 

gerate tegenstanders gingen verloren maar veel leermomenten. In ronde vijf kreeg ze 

een bye door het oneven aantal deelnemers, en dus een punt. In de laatste twee ronde 

wist Elia Alia te winnen tegen goede tegenstanders. Drie uit 7 is niet slecht gedaan. Qua 

rating winst zit er niet veel in, mede door de bye maar soms is leren beter dan een prijs 

winnen. Die komen vanzelf weer.  

  

  
  

Elliot, rating 286, ging goed van start. De eerste partij werd gewonnen, daarna ging het 

even mis met twee verlies partijen. Op zich speelde Elliot niet slecht maar in deze 

partijen maar hij zag wat trucjes over het hoofd. Vanaf ronde vier ging het weer prima, 



alle partijen werden gewonnen. De laatste partij was de meest bijzondere. Zijn 

tegenstandster wilde met haar dame een pion van Elliot slaan maar deze stond gedekt. 

Sneu dat zij met haar dame deze pion aanraakte, dan ben je verplicht om te slaan. Met 

de damewinst trok Elliot natuurlijk de winst naar zich toe. Vijf punten uit zeven partijen, 

dan eindig je meestal op het podium maar nu net niet. De winnaar in de B groep scoorde 

6 punten. Naast Elliot waren er nog vier spelers met vijf punten. De beslissing is dan de 

WP punten, alle punten die je tegenstanders hebben gescoord opgeteld. Daarin kwam 

Elliot een half puntje te kort voor de vijfde plaats die rechtgaf op een beker. Jammer net 

niet maar Elliot had net als Eli Alia een hele leuke en leerzame dag.  

  

Met dank aan alle organisatoren in Meppel, het was een hele leuke dag!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste diploma's nieuwe seizoen voor Jip en 
Aron  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 september, 2017 - 14:38  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 29. september 2017   

Het seizoen is nog maar net begonnen en we hebben alweer twee geslaagden. Jip heeft zijn 

stap 3 diploma binnen en Aron is geslaagd voor stap 1. Gefeliciteerd! Alle geslaagden 

komen altijd op onze site. Leuk voor de diplomaconsul Wout Admiraal om gezichten bij de 

diploma's te zien.  

  

  
   

De instroom van nieuwe kinderen begint vorm te krijgen. Onze nieuwe clubleden zijn tot nu 

toe: Aron, Micha, Lisa, Boaz en Marciano. Welkom bij onze schaakclub. We hopen dat jullie 

een fijne tijd gaan krijgen. In de kleine zaal zitten nog zes kinderen die proeflessen krijgen.  



Vanuit de nieuwe kinderen zijn we nieuwe groepje aan het maken. Er is nu een nieuwe stap 

1 groep en de jongste kinderen gaan we verdelen over twee opstap groepjes die les gaan 

krijgen in de kleine zaal. Met de instroom zit onze club bijna vol er is nog wat ruimte voor 

nieuwe leden totdat we aan ons maximaal aantal leden zitten. De groepsindeling voor de 

traningen is iets gewijzigd. Aron komt bij het groepje van Martijn. Eli Alia wilde graag bij 

Aletta blijven. Dat hebben we aangepast. Beide meisjes zitten weer bij Miryam.  

  

In de bekercompetitie is weer verder gespeeld in de eerste ronde. Toevallig spelen de twee 

gediplomeerden tegen elkaar. Jip was na een remise vorige week vandaag te sterk voor 

Aron, waarmee Jip door is. Menko en Ruben wonnen van Tom en Rens. Dus werd het 

vluggeren. De eerste partijen werden door Tom en Ruben gewonnen. Volgende week 

vluggeren ze verder. De opzet van de bekercompetitie hebben we iets gewijzigd. De 12 

verliezers uit de eerste ronde gaan in B groep ook knock out spelen. Van 12 gaan we naar 6 

en dan vervolgens naar drie die in een poultje gaan strijden voor de plaatsen 1 t/m 3 in de B 

groep. De winnaars uit de eerste ronde spelen ook dit systeem voor het 

bekerkampioenschap.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC: Menko held van de avond in Ten Boer  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 oktober, 2017 - 16:20  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 6. oktober 2017 - dinsdag, 10. oktober 2017   

De Noordelijke Jeugd Competitie is weer van start. In Ten Boer, traditioneel het 

startpunt waar alle teams aanwezig zijn, waren voor de 6e editie 14 aanwezig in het 

Buurhuus. Gelukkig wordt er dit jaar gespeeld in twee groepen, waarna aan het eind 

kruisfinales plaatsvinden. Eeen stuk spannender dan vorig jaar toen er in een groep werd 

gespeeld. Wij doen dit jaar mee met twee teams die in een vaste opstelling spelen. In 

eerdere edities werd de opstelling per speelronde bepaald door de laatste Noordelijke 

Jeugd Rating wat nogal verwarrend bleek te zijn en vaak een verkeerde opstelling 

opleverde.  

  

    
Onze teams spelen in groep B, samen met de twee teams van SC Ten Boer en SG 

Staunton, HSP uit Hoogezand en v.d. Linde uit Winschoten. Dit laatste team doet voor 

het eerst mee aan de NJC. Leuk dat er weer een nieuwe club bij is gekomen. In onze 

groep spelen we vijf ronden Zwitsers. In groep A spelen twee teams van SC Haren, MSV 

Meppel, Philidor Leeuwarden en SC Leek. Zij spelen in vijf ronden een volledige 

competitie. In ons tweede team spelen op bordvolgorde Lars, Menko, Rens en Berend. 

Rens doet dit jaar voor het eerst mee in de NJC wat natuurlijk goed is voor zijn 

ontwikkeling want je kan veel leren met de langere speeltijd dan op een GP toernooi. Dit 

jaar 45 minuten + 15 seconden per zet. Team twee moest aantreden tegen Ten Boer 1, 

geen gemakkelijke tegenstander. Op bord 1 moest Lars tegen Daan Noordenbos. Deze 



tegenstander was duidelijk een maatje te groot, maar Lars hield het heel lang vol. Ook 

Berend en Rens verloren hun partij. Berend was na afloop tevreden over zijn spel, Rens 

duidelijk niet. Na analyse bleek dat hij ergens mat in 1 had gemist. Toch te snel gespeeld 

en zo zie je, voor de debutanten in de NJC is het duidelijk wennen aan de lange speeltijd. 

Met de witte stukken op bord twee trof Menko (rating 519) Gerbrich Kroon (1346). Een 

zware opgave voor Menko wat snel bleek. De zwarte stukken gingen vol in de aanval en 

Menko leek te gaan verliezen, sterker nog het was eigenlijk een verloren stelling. Na 

goed rekenwerk van Menko kon hij met lopers en dame een dodeljke aanval opzetten. 

Het plan had Menko vooraf bedacht en na afloop kon Menko het niet geloven: "ik had 

het uitgerekend maar wist niet helemaal of het zou werken, zij heeft de verdediging 

over het hoofd gezien" waren zijn woorden, nog een beetje trillend van de spanning. 

Een geweldige prestatie en misschien een van zijn beste/mooiste partijen tot nu toe. 

Ten Boer won dus wel met 1 - 3 maar de goede partijen van de geelhemden maakte het 

verlies meer dan dragelijk.  

   

    
In team 1 spelen dit seizoen Stella, Pieter, Rogier en Jelger. Martijn is in het team 

reservespeler voor het geval iemand uitvalt. Tegenstander in de eerste ronde v.d. Linde. 

We wisten niets over de opstelling van onze tegenstander maar wel dat er gescoord kon 

worden. Net als bij voetbal de doelpunten, tellen bij schaken de bordpunten voor het 

bepalen van de eindstand bij een gelijk aantal matchpunten. De verwachting kwam uit. 

Binnen 20 minuten wonnen de borden twee t/m vier. Alleen Stella bleef over in een 

partij die wat op slot bleek te zitten. Toch kwam er een opening in de partij met de 

mooiste penning die je kunt bedenken: loper op dame/koning. Dit was de beslissing en 

heel belangrijk de volle buit was binnen. Op 17 november als we verder spelen treft het 



team waarschijnlijk de kampioen van de vorige vier edities SG Staunton. We wachten de 

indeling af. Met dank aan Roelof en zijn team voor een geslaagde avond in Ten Boer!  

   

  
Uitverkochte zaal in Ten Boer  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gianluca geslaagd voor stap 2  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 oktober, 2017 - 20:16  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 13. oktober 2017   

Weer een geslaagde in het nieuwe seizoen. Gianluca heeft het examen voor stap 2 met 

een ruime voldoende gehaald, gefeliciteerd! Een drukken clubmiddag vandaag, een 

aantal trainers kon niet aanwezig. In de bekercompetitie is weer verder gespeeld. In de 

voorronde stonden nog twee vluggerpartijen op het programma. Ruben en Tom 

wonnen van Rens en Menko. Zij gaan door in de winnaarsgroep. In deze groep is ook 

gespeeld. Lars wist twee keer te winnen van Alleta en in door naar de laatste zes. Ook 

Jelger is daarvoor geplaatst na twee keer winst tegen Chris.   

  

  
   



In de verliezers groep is Eli Alia door naar de volgende ronde. Daarvoor heeft Aron zich 

ook geplaatst. Gianluca en Berend wonnen beiden een keer en gaan nu verder met 

vluggeren.  

Volgende week gaan we verder spelen in de beker. Tijdens de clubmiddag zijn partijen 

uit de NJC competitie van vorige week geanalyseerd. Martijn heeft deze leerzame sessie 

georganiseerd. Volgende week gaan we ook hier verder mee, want de 

notatieformulieren zijn leerzame objecten! Alle uitslagen in de beker staan bij uitslagen 

> beker.  

   

  
Alle aandacht bij het demobord.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Twee vuurtorens mee vanaf Schiermonnikoog  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 oktober, 2017 - 16:00  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 21. oktober 2017   

De vraag die de noordelijke schaakwereld al enige tijd bezig houdt is of de grand - prix 

formule is uitgewerkt. De toernooien worden steeds slechter bezocht en vorige week 

werd het grand - prix in Hoogeveen voortijdig afgelast. Vaak gehoord onder de 

deelnemers, we moeten vaak tegen dezefde spelers en de soms grote rating verschillen 

in de groepjes. Daardoor ben je als laatst geplaatste in zo'n groep bij voorbaat al een 

beetje kansloos. De oudere jeugd met veelal met de hoogste rating komt al lange tijd 

niet meer opdagen, ze vinden de tijd op de klok veel te kort.  

  

    
Toch zijn er toenooien die er wel in slagen om een behoorlijk deelnemersveld te trekken. 

Sinds vorig jaar is dat het Lytje Willen toernooi op Schiermonnikoog. Waarom het op het 

eiland waar geen schaakclub is, wel lukt lijkt voor de hand te liggen. Ze doen daar iets 

speciaals, zoals shirts voor alle deelnemers, unieke prijzen (de vuurtoren die na de eerste 

editie al een hebbedingetje is geworden), een mooie speelzaal, borrelhapjes voor 

iedereen tussendoor en geen inschrijfgeld. De overtocht met de boot maakt het dagje 

uit compleet. Voeg daarbij de perfecte organisatie, onder inspiratie van de familie 

Dijkstra aan toe, dan staat er wat voor de schaakjeugd.   

   



  
   

Dit jaar deden acht Paardensprongers mee het het toernooi. Zeven kinderen, zes 

ouders, een grootvader en Sjoerd en Ronald namens de trainersstaf vertrokken om 

kwart over acht vanaf de Hunzeborgh. De familie Visser maakte er een weekendtrip van. 

Zij vertrokken vrijdagmiddag naar Schiermonnikoog. Op de boot zagen we heel veel 

schakers die al vroeg in de weer waren met de schaakstukken. Vanaf de club hadden wij 

natuurlijk ook een tas vol materialen mee, waar druk gebruik van werd gemaakt. Een 

mooie bijkomstigheid van dit toernooi is dat je de hele dag onderweg bent zodat ouders 

elkaar ook leren kennen. Natuurlijk is dit voor de club ook belangrijk.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Winst in de tweede klasse tegen Middelstum 2  

Ingezonden door Bram Baptist op 1 november, 2017 - 22:12  

Het eerste duel van ons zestallenteam in de tweede klasse van de NOSBO competitie is 

dinsdagavond beslist in het voordeel van de zes heren van Sc de Paardensprong. Het werd 

in borg Ewsum te Middelstum 2,5 tegen 3,5 in het voordeel van de Paardensprongers. Het 

was niet alleen een  krappe overwinning, maar ook een zeer knappe overwinning tegen het 

"op papier" sterkere Middelstum.   

  

Op bord 1 speelde Martijn remise tegen Bert Koster. Hij was daar achteraf niet helemaal 

tevreden mee, omdat hij volgens eigen zeggen stukwinst over het hoofd had gezien. Bord 2 

werd bezet door Sake Jan, die het in het eindspel moest afleggen tegen Ben Sloot. Ben had 

zijn torens verdubbeld en plaatste vervolgens zijn dame erbij en die batterij was te sterk 

voor Sake Jan. Op bord 3 speelde Bram tegen Be Prins. Bram koos de veilige Italiaanse 

opening en had het paard van zijn tegenstander in de penning staan. Lange tijd was de 

partij in evenwicht, totdat Bram via een slimme combinatie het paard kon slaan, omdat de 

pion die terug zou moeten slaan in de penning stond. Sjoerd speelde op bord vier tegen 

Free Bekker. Volgens mij werd de Slavische opening gespeeld door Sjoerd en lange tijd 

stond de Paardenspronger onder ogenschijnlijke druk. Toen ik op huis aan ging, was Sjoerd 

nog bezig (Sake Jan trouwens ook). Hoe Sjoerd zijn partij wist te winnen is voor mij nog 

altijd raadsel, maar hij zal het je vrijdag ongetwijfeld in geuren en kleuren vertellen. Ronald 

(van Nimwegen) besloot lang te rokeren en die beslissing was niet zonder risico. Alle 

stukken van zijn tegenstander, Sjouke Gerbens, werden op de koning van Ronald gericht en 

hij bezweek helaas onder de enorme druk. Ruben (van Vliet; vader van Lodewijk) speelde 

zoals vanouds op de aanval en dat is voor de toeschouwers erg leuk om te zien. Zijn 

tegenstander, Jan van den Berg, hield het nog wel een tijdje vol, maar Ruben verslapte 

absoluut niet en kende geen genade. Victorie voor Ruben.  

  

Tegen middernacht was het gedaan... de eerste winst voor De Paardensprong is een feit!   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viertallenteam onderuit tegen HSP  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2017 - 16:01  

Helaas heeft het viertallenteam het afgelopen donderdag niet kunnen  

bolwerken tegen HSP/Veendam v1. Het werd een 4-0 nederlaag, hoewel we  

ons dapper hebben geweerd. Het werd al snel 1-0 voor HSP toen Jan opgaf.  

Een vol stuk en twee pionnen achter en een geruïneerde stelling waar  geen 

eer meer mee te behalen viel. Voor hem tijd om de Aljechin weer  eens te 

bestuderen.  

Ruben was de tweede die de vlag moest strijken. Met een stuk achter  

probeerde hij achter een haag van pionnen stand te houden, maar zijn  

tegenstander wist er toch doorheen te breken.  

Eline vocht voor wat ze waard was, maar met een achterstand van drie  

pionnen ging het uiteindelijk toch mis.  

Johan hield het langst stand in een zinderende partij, waarin zijn  

tegenstander Johans dame lastig viel. Johan wist de aanval knap af te  

slaan, er werd afgeruild en er resulteerde een pionneneindspel met ieder  

een toren. Na een ongelukkige torenruil wist de koning van zijn  

tegenstander de stelling binnen te dringen en was pionverlies en  

promotie niet meer te voorkomen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schaken in een bomvolle Hunzeborgh  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 november, 2017 - 15:05  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 3. november 2017   

Onze club blijft doorgroeien. De afgelopen weken zijn veel kinderen lid geworden van 

onze club. Vanmiddag kwamen er weer nieuwe kinderen een kijkje nemen vanuit de  

Sporthopper. Deze groep kreeg hun eerste les in de kleine zaal. Dit bracht een 

verschuiving met zich mee. De nieuwe Opstap 1 groep kreeg een plaats in de grote zaal.  

  

  
  

Deze keuze viel niet helemaal goed uit zoals we vooraf bedacht hadden. Het werd heel 

druk en te vol. Volgende week gaat deze groep weer terug naar de kleine zaal. We 

schatten in dat we daar twee groepen kunnen plaatsen. De piano gaan we een ander 

plekje geven zodat er meer ruimte ontstaat. In de beker is verder gespeeld in de tweede 

ronde. Alleen de partijen tussen Chantal en Alexander is nog niet beslist, de andere 

winnaars zijn bekend. De bekercompetitie gaat volgend jaar verder. Vanaf vrijdag gaan 

we spelen in de interne competitie. Hierin spelen we tien ronden. Op basis van de 

eindstand krijgt in competitie een vervolg in groepjes.  

  

 

 

 



NJC team 2 boekt eerste overwinning, team 1 
strijdend ten onder  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 november, 2017 - 23:22  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 17. november 2017   

Vanavond werd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum de tweede ronde in de 

Noordelijke Jeugd Competitie gespeeld. Tijdens deze competitie spelen we in een vaste 

opstelling. Team 1: Stella, Pieter, Rogier en Jelger. Team 2: Lars, Menko, Rens en 

Berend. Wij spelen in groep B. Het tweede team speelde tegen het team van v.d. Linde 

uit Winschoten. In de eerste ronde was dit team tegenstander van team 1.  

  

    
Het team uit Winschoten doet voor het eerst mee in de NJC, een goede zaak voor het 

Noordelijk jeugdschaken. Ik liet mij vanavond vertellen dat er in Winschoten flink 

gebouwd wordt aan de jeugdclub met net als bij ons veel nieuwe leden. Achter de 

borden zaten dan ook veel beginnende schakers die in deze competitie veel willen leren, 

winst is misschien van een onderliggend belang. Op bord 1 ging het niet goed bij Lars. 

Hij verloor al vrij snel een dame, die Lars pas in het eindspel ten koste van een toren en 

loper terug wist te winnen. Daarna was het een kansloos eindspel voor Lars met alleen 

wat pionen tegen veel meer materiaal van de tegenstander. Op de andere borden werd 

zols verwacht wel gewonnen. Berend op bord vier won veel stukken en was als eerste 

klaar, gevolgd door Menko die al vroeg in de partij twee torens te pakken had. De 

langste partij was die van  

Rens. Zijn tegenstander koos ervoor om al snel met de dame aan de wandel te gaan. Dat  



pakt zoals heel vaak verkeerd uit. Rens zocht de G en H lijn voor de aanval met 

dame/paard waar de koning van de tegenstander het niet tegen kon opboksen toen ook 

de B lijn door Rens zijn toren was ingenomen. De dame van de tegenstander stond op a5 

volledig buitenspel. Een mooie winst voor team twee waar Berned zijn eerste winstpartij 

in de NJC scoorde.  

   

    
Team twee was vanavond gekoppeld aan een van de favorieten in poule B, SC Ten Boer 

1. Op alle borden wisten we dat dit team eigenlijk een maatje te groot was voor ons 

team. Op bord 1 kwam Stella bepaald niet voordelig uit de opening tegen Daan. Rogier 

kreeg op bord drie een messcherpe penning tegen wat de partij besliste. Jelger, Stella en 

Pieter wisten het heel land vol te houden maar de winst ging ook op deze borden naar 

Ten Boer. Jammer maar de volgende ronde weer nieuwe kansen!  

Groep A speelde vanavond in Leeuwarden, zodra de uitslagen beschikbaar zijn plaatsen 

we ze op de site, samen met de tussenstanden.  

De derde ronde wordt in Winschoten gespeeld. Team 1 treft dan het tweede team van 

Staunton en SC Ten Boer twee is de tegenstander van ons tweede team.  

  

  

 

 

 

 

 

 



Eli Alia en Pieter op het podium in Leeuwarden  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 november, 2017 - 18:33  

Wedstrijddatum:  
zaterdag, 18. 
november 2017   
Onder de 38 deelnemers aan het Grand - Prix Hennie Collignon in Leeuwarden waren 
twee Paardensprongers aanwezig. Eli Alia en Pieter. Pieter speelde in de A groep en 
wist twee van de vier partijen te winnen. Op onderling resultaat een derde plaats. Eli 
Alia werd ook derde met 4.5 punten in de C groep. Een mooi resultaat voor de 
Paardensprongers!  
  

  
Pieter en Eli Alia (foto: Migchiel de Jong)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gezellig schaaktoernooi in Aurich  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 december, 2017 - 21:25  

Wedstrijddatum:  zaterdag, 2. december 2017   

Zaterdag 2 december, het is koud in Groningen als we om kwart over acht vertrekken 

naar Duitsland om hier weer eens een toernooi mee te maken. We gaan naar Aurich 

waar de thuisclub een toernooi organiseerd. Zes Paardensprongers doen mee aan het 

toernooi: Eli Alia, Menko en Gianluca die samen met mij en de vader van Menko, Jordi, 

in de auto stappen. Boaz en Lisa die met hun ouders vanaf huis rijden, wat ook Aron en 

zijn ouders doen. Met SC Aurich hebben we inmiddels goede banden, zij komen al een 

aantal jaren naar ons tornooi met een grote groep en vorig jaar wist een van hun spelers 

zelfs de open groep te winnen. Rijdend door een mistig landschap bereiken we om half 

tien de speellocatie, een kwartier eerder dan de navigatie in de auto aangeeft.   

  

  
Overzicht U10  

  

Een belangrijk verschil is de toernooi opzet in de Jugendserie. Er wordt niet zoals bij ons 

in groepen gespeeld op basis van de laatste rating maar in leeftijdcategoriën de zgn. U 

(Unter) groepen waar in elke groep zeven ronden Zwitsers wordt gespeeld. Een heel 

ander systeem maar mischien wel succesvol want bij dit toernooi waren bijna 70 

schakers aanwezig. Een voordeel is ook dat je tegen leeftijd genoten speelt. Bij 

aankomst werden we hartelijk ontvangen door Rene Martens en zijn team die deze dag 

organiseren en het werd een hele leuke belevenis. De taal vormde soms wel een 

probleem maar men stond mij en ook andere ouders toe om het een en ander te 



vertalen. Zo kreeg Eli Alia gedurende het toernooi een remise aanbod nadat ze de dame 

van haar tegenstander had gewonnen. Remi vroeg hij haar maar nadat de bedoeling 

duidelijk was, remise,  werd er natuurlijk gewoon  

doorgespeeld. Alle Paardensprongers hebben na dit toernooi een Duitse rating Jugend 

Wert Zahl (JWZ). En na afloop een Urkunde met je naam, club en op welke plaats je bent 

geeindigd in je groep.  

  

  
Eli Alia op het podium  

  

In de U 10 speelden Menko en Gianluca. Menko speelde een prima toernooi met vier 

keer winst en een remise, twee partijen werden verloren. Menko eindigde net buiten het 

podium op de vijfde plaats, een half puntje tekort om een beker mee naar huis te 

nemen. Ginaluca scoorde drie punten, een wat mager resultaat. Een aantal partijen 

gingen verloren omdat Gianluca veel te snel speelde. De eindstand in de U10 staat hier. 

In de U8 groep drie geelhemden: Elia Alia, Lisa en Boaz. De laatste twee zijn pas kort 

clublid en speelden hun eerste toernooi.Lisa (5 jaar) was zelfs de allerjongste op dit 

toernooi. Voor Lisa was het een lange dag maar toch op haar eerste tornooi wist ze via 

een pat een half punt te scoren een vol punt kreeg ze via een bye door het oneven aantal 

deelnemers in de groep. Haar broer Boaz kreeg ook en bye maar won wel twee partijen 

waaronder een tegen haar zusje. Eli alia heeft al heel wat gewonnen en ging vandaag als 

enige Paardenspronger met een beker naar huis. Met vijf uit zeven werd ze vierde op 

basis van weerstandpunten maar wel een beker voor het beste meisje in de groep. 

Eindstand U8  

  

http://www.jugendserie.de/index.php?page=12062&turnier=1335
http://www.jugendserie.de/index.php?page=12062&turnier=1335
http://www.jugendserie.de/index.php?page=12062&turnier=1334
http://www.jugendserie.de/index.php?page=12062&turnier=1334


  
Onze spelers  

   

Aron is ook pas lid van onze club en speelde ook zijn eerste toernooi. In de U14 werd 

Aron laatste maar bleef de hele dag lachend rondlopen. Leren van de partijen dat was de 

insteek en dat is gelukt!  

Dank aan Rene Martens en zijn team voor een hele leuke schaakdag in Aurich, compleet 

met een hele goede catering en een mooie speelocatie de Finkenburg Grund Schule.  

  

Foto's zijn teug te vinden in ons nieuwe fotoboek.  

  

Toernooibericht  

  

Duitse ratings voor onze clubleden:  

Aron 948  

Menko 1139  

Gianluca 1078  

Boaz 972  

Lisa 900  

Eli Alia 1110  

  

A.s. donderdag treffen Vincent, Jozias en ik onze Duitse collega's weer in Bad  

Nieuweschans, topoverleg over de interland in juni in Vesting Bourtange. Op onze site 

volgt berichtgeving!  

  

http://www.jugendserie.de/turniere/berichtpdf.php?bericht=208
http://www.jugendserie.de/turniere/berichtpdf.php?bericht=208


Eindstand Grote Clubactie 339 loten verkocht  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 december, 2017 - 01:42  

Het zit erop, de Grote Clubactie 2017. Tijdens de clubmiddag werden de beste verkopers in 

het zonnetje gezet. Rens, Berend en Lars verkochten de meeste loten en kregen het 

gesigneerde boek van Bram, de Koningszoon, als kado mee naar huis.  

  

  
  

De trekking is op 13 december, wie weet vallen de kopers van onze loten in de prijzen!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Boaz geslaagd voor stap 1  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 december, 2017 - 01:47  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 8. december 2017   

Hij is nog geen officieel clublid, maar toch een stap 1 diploma. Boaz is bij ons kennis aan het 

maken met de schaaksport en kwam binnen via de Sporthopper. Boaz had al wat lessen op 

school gehad en we hadden meteen door dat hij een mogelijke talentvolle speler is. Vorige 

week maakte Boaz zijn examen en is geslaagd. Het ziet ernaar uit dat Boaz ons volgende 

nieuwe clublid gaat worden. Gefeliciteerd!  

  

  
Een hele blije Boaz met zijn diploma!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSBO competities: bekerstunt tegen 
Middelstum, viertallen naar remise   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 december, 2017 - 23:40  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 8. december 2017   

Dit jaar doen we voor het eerst in de seniorencompetities mee met het bekertoernooi. 

De loting wees uit dat we een thuiswedstrijd zouden spelen tegen het team van 

Middelstum. OP papier een zware tegenstander, gemiddelde teamrating van hun 1624 

tegen 1481 van ons. Vanavond werd deze match gespeeld en kwam ook het 

viertallenteam in actie. Tevens werd een partij in de zestallen van volgende week 

vooruitgespeeld.   

  

  
  

Het viertallenteam speelde tegen Ter Apel. In ons team twee jeugdspelers, Eline en 

Ruben. Op bord een had Ruben van Vliet een degelijk plan voorbereidt maar hij voerde 

het naar eigen zeggen achteraf, iets te snel uit. Hierdoor ging materiaal verloren en dus 

de partij. Op bord twee won Johan (vader van Eli Alia) de dame van zijn tegenstander, 

daarmee was de partij gedaan. Ruben op bord vier speelde een degelijke partij. Won 

door een vorkje een stuk en niet veel later ging zijn tegenstander de fout in door kort te 

rokeren. Met zijn loper kon ruben een dubbele aanval plaatsen op dame/toren. Er volgde 

een opgave waarmee het team voor stond. Ook Eline speelde een hele goede partij. Zij 

won op het derde de dame maar had niet gezien dat haar dame er ook af ging. Eline had 

niet gerokeerd, gevolg een penning, dame voor de koning. Nadat haar dame ook van 



het bord was stond ze materiaal achter, won nog wel een paard terug maar moest na 

verbeten inspanning toch opgeven.  

Onze jeugdspelers kregen complimenten voor hun spel van de Ter Apel spelers. Sportief 

en terecht.   

2- 2 Een mooi resultaat voor ons jonge viertallenteam! En de eerste winst voor onze 

jeugdspeler Ruben.  

  

Sjoerd speelde op verzoek van Lewenborg, de volgende tegenstander in de 

zestallencompetitie volgende week vrijdag, vooruit. Sjoerd won een pion maar verloor 

er ook een niet veel later. De spelers besloten er een remise van te maken, een mooi 

uitgangspunt voor volgende week want dit was bord 1.  

  

Dan de thriller van de avond, onze eerste bekerwedstrijd en meteen knock out, dus 

super spannend en dat werd het. We begonnen om kwart voor acht in de volgende 

opstelling: Martijn, Sjoerd Jan , Sake Jan en Jan. Drie Jannen in een team! Onze 

tegenstander Middelstum was op papier de sterkste maar zoals zovaak kent zo'n match 

een grillig verloop. Op bord twee won Sjoerd Jan snel twee pionnen maar drie van zijn 

stukken deden niet mee. Er kwam een hele rare stelling op het bord met zijn koning 

voor de dame, een paard en loper die niet meededen en een toren idem. Dat ging dus 

niet goed. 1 - 0 voor Middelstum. Op bord vier kwam ook een wat merkwaardige stelling 

voor Jan op het bord, vier pionnen naast elkaar maar in het eindspel bleek alleen remise 

mogelijk. De pionnen op f, g en h konden niet bereikt worden door de koningen midden 

op het bord. Half puntje voor beiden. De spanning liep op want op bord 1 zat Martijn in 

een verdraaid lastig toreneindspel met voor zijn tegenstander twee vrijpionnnen. Op 

drie zagen we Sake Jan in tijdnood. Gelukkig met materiaal voordeel maar de 

tegenstander had het initiatief met zijn dame achter de stukken op zoek naar eeuwig 

schaak om zo nog een remise eruit te halen. Op bord 1 won Martijn plotseling zijn partij, 

in een lastige stelling maakte zijn tegenstander een fout en werd een belangrijk punt 

binnen gehaald. Sake Jan was de lastige dame van zijn tegenstander eindelijk kwijt en 

nam met zijn dame het initiatief over. Niet veel later rond 23.30 uur gaf zijn 

tegenstander op. Een zeer boeiende match met voor ons een geweldige ontknoping. 

Wachten wat de loting voor de volgende ronde voor ons te bieden heeft. We spelen in 

principe door in de zelfde opstelling!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wisselende successen voor de NJC teams  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 december, 2017 - 16:41  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 15. december 2017   

Voor de derde ronde in de Noordelijke Jeugd Competitie moesten de teams afreizen 

naar Winschoten. Leuk om daar ook eens te spelen. Team twee moest het opnemen 

tegen de op papier veel sterke spelers van Ten Boer twee. Ook in leeftijd was ons team 

met gemiddeld tien jaar een heel stuk jonger dan onze tegenstander. We hadden 

gehoopt op een stuntje maar dat zat er helaas niet in. Lars, Menko en Rens verloren al 

snel materiaal mede doordat ze wat te snel speelde. Deze drie borden gingen verloren. 

Berend op bord vier speelde een lange partij en bracht zijn tegenstander vaak in de 

problemen maar de bord vier speler van Ten Boer had eigenlijk alle trucjes die Berend 

had verzonnen door. Als het dan niet lukt, tja dan lukt het de tegenstander vaak wel. 

Jammer dat ook op dit bord werd verloren. In de volgende ronde hopen op meer succes.  

  

    
In team twee hadden we een wijziging in de opstelling. Jelger kon niet meedoen dus nam  

Eline vanavond plaats achter bord vier. Tegenstander vanavond het tweede team van SG 

Staunton. Op papier een tegenstander waar punten tegen te verdienen zijn. Het werd 

een match waar op elk bord gedurende de partij de dame van een van de twee spelers 

eraf ging. Eline ging voorvarend van start met wit. Zij won in het begin van de partij al 

wat stukken mede omdat zwart niet goed uit de opening kwam. Met een dubbele aanval 

paard won ze ook nog eens de dame en was het daarna gedaan, hoewel zwart nog van 



alles probeerde. 2 - 0 Want een kleine twintig minuten eerder had Rogier op bord drie al 

gewonnen. Ook hij  

won de dame na een penning waarna Rogier het vakkundig uitspeelde. Op bord 1 leek de 

stelling een tijdje vast te staan maar Stella wist door een venijnige aftrekaanval, schaak 

met de loper en daarna damewinst met haar toren de partij te beslissen. Na damewinst 

van Stella gaf de tegenstander op. Op bord twee speelde Pieter een boeiende partij met 

heel wat penningen dus lastige stellingen. Al snel verloor Pieter een stuk en belandde de 

partij in een lastig middenspel. Daarin had Pieter denk ik een toren kunnen winnen door 

materiaal af te ruilen. Pieter koos een andere oplossing wat hem nog een stuk kostte. 

Daarna kwam Pieter in de problemen. Met een toren, paard en dame zette zijn 

tegenstander de koning flink onder druk. Ook op dit bord ging de dame eraf, dit keer van 

onze speler. Niet veel later was het gedaan. Een verdiend punt voor het Staunton team. 

3 - 1 Is een mooie uitslag waarmee we goed verder kunnen in de NJC. De volgende ronde 

is op vrijdag 12 januari. Team 1 speelt dan tegen SG Staunton 1, team 2 treft HSP. De 

speellocatie is nog niet bekend.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aletta en Pieter in de prijzen op GP 
Schaakfestival  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 december, 2017 - 23:54  

Wedstrijddatum:  donderdag, 28. december 2017   

Vandaag was traditie getrouw het laatste Grand - Prix toernooi van het jaar, tijdens het 

Schaakfestival Groningen. In de A groep werd Pieter keurig tweede. Stella haalde het 

podium net niet. Zij verloor de vluggerpartij om de derde plaats. In groep C werd Eli Alia 

vierde met drie punten. In de D groep ging Aletta met een beker naar huis. 4.5 Punten was 

goed voor de derde plaats. In deze groep speelde ook Mehran, hij werd laatste in de groep. 

Ik denk dat Mehran gezien zijn reting te hoog was ingedeeld. Er waren nog twee groepen E 

en F. Maar Meran heeft vast veel plezier gehad. Alle deelnemers krijgen weer punten voor 

het talenten klassement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schaakfestival: Martijn pakt tweede plaats in 
open C  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 december, 2017 - 20:35  

Wedstrijddatum:  zaterdag, 30. december 2017   

Het Schaakfestival 2017 zit erop. Vanaf 22 december waren weer heel veel schakers op het 

jaarlijkse toernooi aanwezig. Martijn speelde dit jaar in de open groep en had zich 

ingeschreven voor de C groep. Deze groep werd vlak voor aanvang door te weinig 

deelnemers samengevoegd met de B groep waar Martijn eigenlijk in wilde spelen maar de 

rartinggrens 1728 dat niet toeliet. Martijn speelde een fantastisch toernooi, negen ronden 

tegen alleen maar 1700+ spelers.  

  

  
Foto: Harry Gielen  

   

Vandaag op de slotdag won Martijn zijn laatste partij, deze bleek een hele balangrijke te 

zijn. Punt erbij, eindscore 5 punten goed voor de 2e plaats in de terug gerekende C groep en 

27e in de gecombineerde B/C groep. Vier remises, twee keer verlies en drie keer winst levert 

Martijn veel ratingpunten op en tijdens de prijsuitreiking vanmiddag een mooie enveloppe 

met inhoud.  

   



  
Foto prijsuitreiking: Harriy Gielen  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Berend geslaagd voor stap 2  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 januari, 2018 - 23:29  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 12. januari 2018   

Berend deed zijn examen in 2017. Vandaag op de eerste clubmiddag in 2018 kreeg hij zijn 

stap 2 diploma. Berend is geslaagd met het cijfer 8.5. Gefeliciteerd!  

  

  
  

 

 

 

 

 

 



4 - 0 en 0 - 4 Voor de NJC teams   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 januari, 2018 - 23:49  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 12. januari 2018   

Vanavond is in Hoogezand de vierde ronde in Noordelijke Jeugd Competitie gespeeld. 

Dit keer was HSP Hoogezand de gastgever. Ons eerste team moest het opnemen tegen 

de titelverdediger SG Staunton. Vooraf wisten we dat het een hele moeilijke avond zou 

worden. Op bord drie kwam Rogier bepaald niet gelukkig uit de opening, kreeg een hele 

sterke dame tegen en daarna ging het mis. Op bord vier speelde Jelger een goede partij, 

kwam een paard voor te staan maar wist deze voorsprong niet te handhaven. Jammer 

want de winst was heel dicht bij.  

  

  
Team 1 in actie tegen Staunton 1  

  

   

Op bord een en twee speelden Stella en Pieter de langste partijen van de avond. Beide 

spelers waren bepaald niet onder de indruk van de sterkte van het Staunton team, mooi 

om te zien. Pieter had een hele goede stelling op het bord en plotseling ging het mis. Hij 

verloor in een best lastig eindspel een toren en later de partij. Ook Stella met zwart 

speelde op een heel behoorlijk niveau. Bord 1 is het meest lastig en dat bleek ook in 

deze partij. In stap 3  

leer je dat een gepend stuk geen goede verdediger is en juist dit probleem kwam op het 

bord. Het paard op f7 was een slechte verdediger, gedekt door de dame op f8 en dan 



staat op f1 een gedekte witte toren. Dan krijg je een paard in de aanval op de 

koningsstelling. Slaan is niet meer mogelijk, materiaal verlies het gevolg. Ook op dit 

bord werd dus verloren maar een groot compliment voor het team. Prima gespeeld, we 

hebben het Staunton best lastig gemaakt.  

  

  
Team twee tegen HSP, op bord twee had Lars geen tegenstander.  

   

Team twee speelde tegen de thuisclub HSP Hoogezand. Menko kon niet spelen 

vanavond dus vroeg ik Ruben om mee te doen. Achter de borden bleek HSP een speler 

te missen. Jammer dat dit niet van te voren was gecommuniceerd want nu had het team 

een speler voor niets meegenomen. Na kort overleg werd besloten dat Ruben op bord 1 

zou spelen. Lars op twee zonder tegenstander dus alvast een vroege voorsprong. Rens 

speelde vol op de aanval op bord drie, niet zonder risico maar het pakte goed uit. Mooie 

combinatie met veel stukken waar mat uit kwam maar niet in een keer. Mat was het al 

eerder maar beide spelers waren de loper van Rens vergeten. Gelukkig zag Rens het 

toen wel. Op het vierde bord kwam Berend heel snel op voorsprong. Gaf daarna wel wat 

materiaal weg maar wist een pion naar het promotie veld te krijgen. Mat dame en toren 

joeg Berend de koning naar de 8e rij. Mat en 3 - 0. Op bord een kwam Ruben terecht in 

een heel lastig eindspel. Koning, loper op zwart veld en 1 pion tegen koning en 3 

pionnen. De stelling leek remise maar Reben wist twee pionnen te winnen. Daarna was 

het nog niet gedaan want de zwarte pion op f7 kwam niet in beweging. F6 is een zart 

veld, gedekt door de loper van Ruben. Zijn tegenstander had dit goed in de gaten en 

speelde alleen zijn koning. Daar ging het fout,  

i.p.v. f5 te dekken voor de aanstormende koning van Ruben ging de koning naar een 

ander veld. Met koning f5 was voor Ruben de partij gewonnen. Vier tegen nul winst, een 



mooie opsteker voor het team. In de tussenstand staat team twee nu 1 bordpunt voor 

op team een. Afwachten wat de loting voor de volgende ronde op 2 februari ons brengt. 

Dank aan HSP voor de organisatie van deze ronde.  

Op 2 februari zouden we thuis spelen maar de HUnzeborgh is dubbel geboekt. We gaan 

nu spelen in het Denksportcentrum. Meer info volgt t.z.t.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand - Prix, oude tijden herleven in Ten Boer   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 januari, 2018 - 00:16  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 12. januari 2018   

Maar lieft 77 schakers deden zaterdag mee aan de achtste editie van het Grand - Prix 

toernooi in het Buurhoes in Ten Boer. Heel wat meer dan de afgelopen edities van de 

Grand - Prix cyclus in het NOSBO en FSB gebied. Hoe het kan dat het Roelof Kroon en 

zijn team wel lukt om veel deelnemers te trekken dan elders is wel te verklaren. De 

vraag laat Roelof op zijn blog van SC Ten Boer open, maar net zoals wij het voor ons 

toernooi doen, veel flyeren, mooie prijzen, zoals de Lego robot en de reputatie uit het 

verleden een goed toernooi neerzetten waar iedereen na afloop tevreden naar huis 

gaat. Je kunt ook afwachten hoe de inschrijving verloopt maar dan mis je gewoon heel 

veel deelnemers.   

  

  
  

SC Ten Boer nam ook afscheid van het Buurhoes als hun trainingslocatie, zij gaan verder 

op de school de Huifkar. Gelukkig blijft het Buurhoes wel de locatie voor de Noordelijke 

Jeugd Competitie en het Grand - Prix toernooi. Gelukkig maar want net als onze 

thuislocatie de Hunzeborgh kent ook iedereen in het jeugdschaak wereldje het 

Buurhoes in Ten Boer. Vorig jaar was het GP Ten Boer de eerste in de NOSBO cyclus 

waar drie Paardensprongers aan meededen. Dit jaar deden maar liefst tien 

Paradenspongers mee, waaronder veel kinderen die pas clublid zijn.   

  

http://roelofsschaakblog.blogspot.nl/2018/01/daan-noordenbos-wint-voor-tweede-keer.html
http://roelofsschaakblog.blogspot.nl/2018/01/daan-noordenbos-wint-voor-tweede-keer.html


  
  

Mehran deed me in groep I. Hij wist een partijen te winnen, maar liep de hele middag 

vrolijk rond. Plezier dat is het allerbelangrijkste bij de hele jonge kinderen. Datzelfde 

golg ook voor Lisa in de H groep. Geen punten maar een aantal hele lange partijen 

waardoor ze tussendoor nauwelijks kon uitrusten. Roelof vond dat ze het geweldig had 

gedaan, en als je va Roelof complimenten krijgt, nou dan heb je het goed gedaan. In de 

H groep ook haar broer Boaz die net niet op het podium kwam. 2.5 Punten was goed 

voor de vierde plaats. Boaz speelde pat tegen ons kersverse clublid Sebastian. Sebastian 

won een partij tegen Lisa en kwam met 1.5 punten terecht op de zesde plaats. In de G 

groep maar liefst drie geelhemden, Aletta, Elliot en Berend. Aletta verloor van beide 

clubgenoten maar wist wel drie partijen te winnen. Alleta werd vijfde in deze groep. 

Elliot en Berend speelden een geweldig toernooi met zes uit zeven gewonnen partijen. 

Het onderling resultaat bracht de beslissing wie eerste of tweede zou worden. Dat werd 

Berend, die net als Elliot een hele dikke plus scoorden voor hun rating. Voor Berend een 

heel mooi schaakweekend na de winst in de NJC op vrijdagavond.  

  



  
  

De eerste Paardensprongers die ik tegenkwam toen ik tegen half vier het Buurhoes 

binnenliep waren Rens en Menko, spelend in de E groep. Rens wist te melden dat hij alle 

drie de partijen gewonnen had. Menko baalde een beetje omdat hij de eerste partij een 

beetje onnodig had verloren. Mijn aanwezigheid had direct gevolg, Rens wist niet meer 

te winnen. Speelde in o.a. ronde vier een lastig toren/pionnen eindspel veel te snel uit. 

Remise was zeker mogelijk geweest. Maar van verliezen leer je als je maar weet 

waaraan het heeft gelegen en dat weet Rens best wel. Menko won de drie resterende 

partijen in de groep, ook tegen Rens. Menko scoorde 5 punten en juist op basis van de 

eerste verloren partij op onderling resultaat een tweede plaats. Menko heeft ook flink 

gescoord voor zijn rating. De groep A,B en C speelden in een andere zaal, een hele 

goede keus van de organisatie omdat zij in groepen van zes een ander speeltempo 

speelden.  

In groep B had Pieter tot aan de laatste partij zicht op het podium. Met twee remises en 

een winstpartij ging hij de laatste ronde in tegen Florian die op dat moment nog maar 

een partij had gewonnen. Kansen dus om het toernooi goed af te sluiten maar dan zul je 

net zien dat het misgaat. Pieter werd vijfde in de groep en verliest nauwelijks rating. Wel 

een prijs voor Pieter op dit toernooi. Hij wist het schaakprobleem met drie varianten 

goed op te lossen en won daarmee een schaakboek.  

  

Een druk schaakweekend is achter de rug; NJC in Hoogezand en GP Ten Boer. In totaal 

kwamen 15 clubleden op deze toernooien in actie.   

Dank aan Roelof Kroon en zijn team voor een zeer geslaagde schaakmiddag in het 

Buurhoes. Onze spelers hebben genoten!  

Foto's zijn te vinden in ons nieuwe fotoboek  

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/grand---prix-ten-boer.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/grand---prix-ten-boer.html


 Bekerteam uitgeschakeld, zestallen spelen 
remise  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 januari, 2018 - 18:23  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 26. januari 2018   

Ons bekerteam is er in het NOSBO bekerkampioenschap niet in geslaagd om weer een 

stunt uit te halen. Tegen het op papier veel sterkere Groninger Combinatie 4 werd het 

0.5 - 3.5. Op bord 1 verloor Martijn in het middenspel twee pionnen met als gevolg een 

eindspel waarin zijn tegenstander twee vrijpionnen had. Dat was met een paard tegen 

loper niet te verdedigen. Sjoerd Jan had op bord twee lang uitzicht op remise maar hij 

ging de fourt in door een stuk te verliezen. Op bord drie was Soerd het langste bezig. De 

partij duurde tot tegen half twaalf, ook op dit bord wisten we helaas niet te scoren. Jan 

op vier redde voor ons de eer door gelijk te spelen. Het bekeravontuur is hiermee te 

einde. Op de site van GC hebben ze het mis, De Hunzeborgh is niet in Beijum maar in de 

Hunze/van Starkenborgh. Een hele andere wijk. En wat een wezig verslag!  

  

    
Het zestallen team speelde op vijf borden de inhaalwedstrijd tegen Lewenborg 4. Een 

partij was al een paar weken geleden gespeeld, Sjoerd speelde toen op bord een remise. 

In het team speelden we door een aantal afzeggingen met drie jeugdspelers, dat is mooi 

om te zien. Ruben de Wolf op bord vijf scoorde het eerste punt. Zijn tegenstander ging 

de fout in door in de opening zijn dame in het centrum te zetten. Met een mooie 

aftrekaanval gaf Ruben schaak met zijn loper met damewinst als gevolg. Zijn 

tegenstander gaf op. Op het vierde bord verloor Eline een toren en een stuk, jammer 



deze partij ging verloren. Op bord drie zag het er bepaald niet goed uit voor Ruben van 

Vliet. In een verloren stelling wist Ruben de stukken van zijn tegenstander geen kans te 

geven. Waarna hij tot zijn eigen verbazing mat kon geven. Het tweede bord was voor 

Bram. Ook op dit bord verloren we helaas, de stelling heb ik niet gezien. Alle hoop, met 

de gelijke stussenstand 2.5 - 2.5 was gevestigt op bord zes waar Pieter tegen een blinde 

tegenstander speelde. Spelers met deze handicap hebben een speciaal bordje waar ze 

de stukken en velden op kunnen herkennen. Als tegenstander moet de je je zet zeggen 

en ook de zetten van je tegenstander op het bord doen. Ongelofelijk knap als je het ziet. 

Pieter kwam een loper voor tegen twee pionnen maar verloor dit stuk en nog erger ook 

een van zijn torens in een toreneindspel. Het zag er bepaald niet goed uit toen ook een 

pion wist te promoveren. Opgave leek ons het beste maar Pieter speelde door. Dan zul 

je het net zien, zijn koning kwam pat te staan. Daarmee redde Pieter een gelijk spel 

tegen team van Lewenborg. Volgende week vrijdag mag het zestallenteam weer achter 

de borden tegen Middelstum 2. We spelen dan niet in de Hunzeborgh maar in het 

Denksportcentrum.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aron en Elliot succesvol in Friesland  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 januari, 2018 - 23:14  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 27. januari 2018   

Vorige week zaterdag werd in Friesland weer een grand - prix toernooi georganiseerd. Dit 

keer in Damwoude waar 40 kinderen aan meededen. Namens onze club vier deelnemers: 

Eli Alia, Elliot, Pieter en Aron. Pieter speelde in groep A maar had helaas zijn dag niet. 

Pieter scoorde een half punt. Wel heel goed dat hij veel toernooien speelt. Daar wordt je 

uiteindelijk beter van. Eli Alia was de jongste in het deelnemersveld. Zij speelde in de B 

groep en deed het weer voortreffelijk. Geen podimplaats dit keer maar wel 4 punten en een 

mooi positief toernooi resultaat waarmee ze weer ratingpunten heeft gewonnen.  

  

In groep C won Elliot vijf partijen net als twee andere schakers in deze groep. Op basis van 

onderling resultaat werd het zilver voor Elliot. Goed gedaan en ook voor hem ratingpunten 

winst. Aron speelde zijn tweede toernooi. De eerste was in Aurich waar hij niet in de prijzen 

viel. In Frieland lukte het wel en hoe. Aron won net als Elliot vijf partijen, goed voor de 

eerste plaats, op onderling resultaat, in groep D en zijn eerste schaakbeker mee naar huis! 

Alle eindstanden en een verslag staan op de FSB website.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/718-schaakwoude-grand-prix
http://www.frieseschaakbond.nl/grand-prix-cyclus/718-schaakwoude-grand-prix


 Beroemd in Nederland!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 februari, 2018 - 00:51  

In de stad Utrecht is een wijk die de naam Schaakbuurt draagt. Sjoerd Jan was afgelopen 

weekend in deze wijk en trof onderstaand straat naambordje aan. We zijn dus ook in 

Utrecht bekend. Helaas had Sjoed Jan geen klein bordje met: SC de bij zich, om voor de 

naam te hangen. In deze buurt zijn ook straatnamen die luisteren naar o.a. Simultaanstraat, 

Schaakstraat, Pionstraat en Rokadestraat. Ook is er een Grootmeesterplein.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJC: team 1 wint van team 2. Zestallen boeken 
ruime zege  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 februari, 2018 - 22:56  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 2. februari 2018   

In de Noordelijke Jeugd Competitie is de laatste voorronde gespeeld. We konden door 

een dubbele boeking helaas niet in de Hunzeborgh terecht dus weken we voor de NJC 

en de zestallen uit naar het Denksportcentrum. Onze beide NJC teams troffen elkaar in 

ronde 5, tevens de laatste in de voorronde. Na ronde 4 stond team 2 net boven team 1. 

De verwachting was dat team 1 dit vanavond zou recht zetten, wat ook uitkwam. In het 

eerste team viel Eline in voor Jelger die niet kon spelen. Op de borden twee en drie was 

de partij al snel beslist, Pieter en Rogir waren duidelijk te sterk voor Menko en Rens. Op 

bord vier hield Berend tegen Eline lang stand, maar de ervaring gaf hier duidelijk 

doorslag. Berend probeerde wel wat aanvallen maar deze waren door Eline net te 

eenvoudig en te doorzien. Lars maakte het Stella wel lastig mar na een lange partij won 

Stella het vierde bordpunt voor team 1.  

  

    
Ons eerste team speelt op 2 maart in de kruisfinales tegen Philidor Leeuwarden. Team 

twee gaat het opnemen tegen het tweede team van SC Haren. Deze ronde en ook de 

finale wordt gespeeld in het Postillion Hotel in Haren. In het Denksportcentrum speelde 

ons zestallen team met Martijn, Sake Jan, Jan, Bram, Sjoerd en Ruben van Vliet tegen 

Middelstum 2. In de uitwedstrijd wist ons team te winnen met 3.5 tegen 2.5 bordpunten. 



Vanavond werd de score nog beter, alleen Ruben verloor en Martijn speelde remise. De 

4.5 - 1.5 overwinning brengt het team naar de tweede plaats in de groep.  

   

  
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers slaan hun slag op 
Basisscholenkampioenschap  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 februari, 2018 - 20:04  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 10. februari 2018   

Een week voor ons jeugdtoernooi werden in Assen en Groningen de 

basisscholenkampioenschappen gespeeld. Veel Paardensprongers deden aan deze 

kampioenschappen mee, met heel veel succes!. In Assen, 63 deelnemers, speelden 

Stella, Aletta (Theo Thijssenschool) en Elliot (Kloostertuin). Op dit toernooi wordt 

gespeeld in twee groepen, de groene voor 9 jaar en jonger en de blauwe groep voor de 

oudere kinderen. In de groene groep t/m 8 jaar werd Aletta 1e. In de groep 9 jarigen 

werd Elliot 2e op basis van weerstandpunten. Aletta werd 5e in het algemeen 

klassement groene groep en beste meisje in Assen in deze leeftijdgroep, Elliot heel knap 

op de tweede plaats.  

  

  
  

In de blauwe groep 11 jaar en ouder werd Stella tweede in het algemeen klassement 

maar wel het beste meisje 11 jaar en ouder in Assen! Jaël Wierenga wint het klassement 

in Assen en we zien hem terug op ons toernooi. Stella en Aletta dus als beste meisjes 

van de stad Assen!  De Theo Thijssenschool en de Kloostertuin gaan door naar de halve 

finale provincie  

Drenthe. In het Dok in Goningen kwamen bijna 100 deelnemers op het  

Scholenkampioenschap af, waaronder clubleden die uitkwamen voor hun school.   



  

In Groningen wordt gespeeld in een groep Zwitsers, 9 ronden, met prijzen in de 

basisscholengroepen. In groep 4 en lager speelde Annika (Oosterhoogebrug) haar 

eerste toernooi. Jammer dat ze geen partij wist te winnen maar de hele dag was ze 

samen met Lisa (Pallet) die 1 punt scoorde de hele dag vrolijk aanwezig. Mehran 

(Heerdstee) werd in deze groep 6e met 4 punten, net niet genoeg voor een beker maar 

heel goed gedaan. Sebastiaan (DHC) deed mee vanaf 13.00 uur. Hij speelde vijf partijen 

en wist er drie te winnen! Bij de groep 5 deelnemers won Boaz B. (Pallet) vier partijen en 

speelde een keer remise. In een van de ronde won Boaz een chocolade reep door als 

eerste zijn partij te winnen met een herdersmatje. Ate (Swoistee) ook in groep 5 begon 

niet best. Ik zag hem in de eerste ronde flink verliezen maar hij herstelde zich knap, met 

vijf punten werd Ate derde. Eli Alia (Wegwijzer) heeft al heel wat gewonnen, open NL 

kampioen in haar leeftijds categorie en 2e op de Nationale Pupillendag in Meppel. Daar 

kwam vandaag weer een titel bij. Ze speelde niet haar beste toernooi maar werd wel 

met  6.5 punten winnaar bij de groep 5 leerlingen en beste meisje van de stad 

Groningen! Een hele mooie titel en let op ze kan nog drie jaar meedoen!  

  

Boaz H. was namens de Vuurtoren de enige deelnemer namens zjn school. Hij scoorde 

een punt minder dan zijn naamgenoot Boaz B. 3.5 punten en eindigde in de 

middenmoot bij de groep 6 leerlingen. De winnaar in deze groep werd Menko (DHC) 

met zeven punten. Hij won van Rogier (GSV) maar verloor van Rens (Karrepad). 

Gianluca begon heel goed met veel gewonnen partijen maar viel later wat terug in het 

klassement met 5 punten.  

  

  
  



Menko, Rens en Rogier waren vooraf titelkandidaten. Menko werd in de eindstand op 

basis van WP punten 4e. Derde in groep 7 en in het eindklassement werd Rens, ook met 

7 punten dank zij hogere WP punten. Het onderlinge duel tegen Menko werd door Rens 

gewonnen. Rogier verloor in ronde 4 van Menko en bleef daarna ongeslagen. In de 

laatste ronde trof Rogier op bord 1 Levi Sekema die alles had gewonnen. Wetende dat 

het onderling resultaat telt wie winnaar zou worden en zich mocht kronen tot 

Basisscholenkampioen stad Groningen op het spel staat, tja dan moet je scherp zijn. Er 

staan nogal wat clubleden op deze erelijst: Evie en Martijn onze trainers, oud clubleden  

Eelke de Boer (Nassau), Joep Scheerhoorn (DHC) en Nick Huisinga (DHC) en vele andere 

bekende schakers uit de stad. Kortom een hele mooie en grote prijs. Rogier liet in deze 

partij zien dat hij veel beter kan spelen dan hij nu af en toe laat zien. Met goed spel won 

Rogier de partij en de mooie titel Basisscholenkampioen Stad Groningen 2018!  

  

  
Team Karrepad  

  

Rogier werd bovendien met zijn school kampioen van de stad en neemt de titel van de 

Dom Helder Camara School weer over. Derde in het scholenklassement werd het 

Karrepad. Zover ik heb begrepen mogen ze naar de halve finale provincie Groningen, 

maar zeker weten doe ik het niet want er zatedan nog twe GSV teams tussen. Per school 

werd er maar een beker uitgereikt.  

  

 

 

 

 



9e Jeugdtoernooi weer een daverend succes!   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2018 - 18:48  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 17. februari 2018   

Voor de 9e keer organiseerde onze club het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi. Voor 

de derde keer waren we te gast in de geweldige locatie het Zernike College (nieuwe 

naam Harens Lyceum) in Haren. De voorbereidingen zijn al weken geleden gestart met 

flyers uitdelen, clubs benaderen enz. Het aantal deelnemers lag dit jaar op 121, waarvan 

14 spelers in de topgroep. Het aantal deelnemers in de open groep lag wat onder vorig 

jaar. Dat kwam mede door een aantal afzeggingen door ziekte op de wedstrijddag. We 

kregen vanuit Friesland ook minder deelnemers dan in andere jaren maar als spelers 

vanuit het westen niet komen dan komen ze wel uit Ost Friesland (Dld).  

  

  
De allerjongsten winnaars H'tjes op het podium  

  

Ruim 20 deelnemers kwamen uit Duitsland (Pappenburg, Leer en Aurich) waarmee het 

toernooi weer een internationaal karakter kreeg. Voor het eerst dit jaar hebben we een 

programmaboekje uitgegeven met alle informatie. Het boekje werd door de deelnemers 

goed ontvangen en voor ons weer een nieuwe stap om het toernooi nog beter te 

maken.Net als andere jaren weer een standaardje voor alle deelnemers als herinnering, 

een verloting met leuke prijzen, beschikbaar gesteld door de Jozias die met zijn 

schaakwinkel ook aanwezig was. Ook dit jaar weer heel veel prijzen, drie voor de beste 

niet clubspelers, vijf bekers en beste meisje in de categoriën en een aanmoedigingsprijs 

voor de laatste in het klassement. Buiten voor het eerst een groot schaakspel waar 

gedurende de dag druk gebruik van werd gemaakt.  

  



In de topgroep onder leiding van Hiddo Zuiderweg speelden 14 topspelers waarvan een 

aantal uit Duitsland. Deze groep was qua gemiddelde rating de sterkste sinds jaren. 

Thijmen Nawijn (SG Staunton) verdedigde zijn titel. Na zes ronden was duidelijk dat hij 

net te kort kwam om zijn titel te prolongeren. De ondelinge partij tussen Thijmen en 

Daan werd remise maar Thijmen verloor van Loek van der Hagen (SC 

Haren/Oostermoer). Hij kwam dus punt tekort op Daan Noordenbos (5.5 punten, 

Groninger Combinatie maar groot geworden bij SC Ten Boer) die de titel van hem 

overnam en in een mooi rijtje terecht komt met de winnaars van de topgroep. Derde in 

de topgroep werd Mattis Kittelberger (SC Aurich), met net als Thijmen 4.5 punten maar 

met 1 WP punt minder. Loek van der Hagen legde beslag op de vierde plaats met 4 

punten en de vijfde plaats ging ook naar SC Aurich, Reano Rajendram scoorde 3.5 

punten. In de topgroep dit jaar geen Paardensprongers.  

  

De opengroep had ook een hele goede bezetting met hoge ratings maar ook heel veel 

beginnende schakers waaronder veel zonder club. Goed dat ze meededen want er zit 

zeker talant bij als je kijkt naar de scores. De beste niet clubspeler, Jarne Blokzijl, 

scoorde vanuit 8 ronden maar liefst 6 punten goed voor de 5e plaats in categorie C en 

een beker voor de beste niet clubspeler. De strijd om de titel in de open groep was lang 

spannend en kent voor het eerst een vrouwelijke winnares. Lyne Brugging van SC Assen 

scoorde net als Beenke Meyer van SC Aurich 7.5 punten maar Lyne blijft hem met 3 WP 

punten net voor. het verslag vanuit Assen staat hier. De derde plaats in de eindstand 

gaat naar Pieter van Nes met 7 punten. Ruben de Wolf werd 4e met 6.5 punten.  

  

  
Veel club succes bij de A/B categorie  

  

http://www.schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=655
http://www.schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=655


Voor onze clubleden werd het ook een geweldig toernooi. In de categorie B werd Pieter 

1e,  

Ruben 2e en Tom 4e. Menko werd winnaar in de E categorie en Elliot legde in deze 

groep beslag op de 4e plaats. Bij de F jes een werd Boaz B. toch wel verrrassend derde, 

zijn eerste beker! Elia Alia blijft winnen, vandaag de beste in de G categorie en ook beste 

meisje. Aletta werd in de G categorie 4e. Bij de vele H'tjes op het 9e toernooi werd 

Mehran 5e. Alle uitslagen en standen staan hier , klik op toon en dan kan je kiezen uit de 

verschillende categoriën.  

  

Het was een geweldig mooie schaakdag in Haren, een fantastische sfeer en gelukkig 

mooi weer zodat er ook buiten geschaakt kon worden. Dank naar alle ouders die ons op 

verschillende manieren geholpen hebben. Speciale dank naar Niels Coopman van het 

Zernike College, achter de schermen lostte hij heel veel zaken voor ons op. Volgend jaar 

de 10e editie die nog feestelijker wordt. Hopelijk komen dan een record aantal 

deelnemers op ons toernooi af.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scdepaardensprong.nl/competitiestanden_2013_2014/jeugdtoernooi/2018/Open/index.html
http://www.scdepaardensprong.nl/competitiestanden_2013_2014/jeugdtoernooi/2018/Open/index.html


Eli Alia en Elliot NOSBO kampioen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 februari, 2018 - 15:19  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 24. februari 2018   

Het persoonlijk jeugd kampioenschap (PJK) is al jaren het zorgenkindje van de NOSBO. 

Al jaren is het aantal deelnemers dalende met name in de FGH categorie. Vandaag 

waren er slechts acht pupillen aanwezig, waaronder drie Paardensprongers. Ons 

voorstel om de pupillen op een latere datum te laten spelen haalde het helaas niet bij de 

NOSBO. Ook de keuze om vlak voor de voorjaarsvakantie te spelen is bepaald niet 

gunstig voor de opkomst. Enkele weken voor het toernooi kregen de jeugdleiders 

tijdens een vergadering te horen dat het een eendaags toernooi zou worden. De hele 

discussie hierom, of het reglementair juist is gezien het speeltempo, bespaar ik jullie, 

maar er komt later een evaluatie.  

  

    
Rogier en Aron speelden in de samengevoegde categorie C en D. Aron scoorde drie 

punten waaronder een uit een vrije ronde. Rogier won vier van de zeven partijen en trof 

het bepaald niet met zijn tegenstanders. De verloren partijen waren geen verrassing 

tegen spelers met een veel hogere rating. Rogier zijn toernooi resultaat was toch een 

aardige plus, dus een goed toernooi van Rogier. De E categorie met drie 

Paardensprongers speelden negen partijen. Gianluca begon slecht met vier verloren 

partijen op rij. Daarna ging het beter, vier punten uit de overige partijen. Menko had 

bepaald niet zijn dag. Zo zag ik hem in een van de laatste ronden in een voor hem 

voordelige stelling zijn koning in de penning te zetten waarna dame verlies volgde. 



Menko kwam tot een score van 4.5 punten. Een plek in de middenmoot. Elliot speelde 

een geweldig toernooi. Hij verloor een keer tegen Gianluca een speelde een partij 

remise. De rest werd gewonnen. Met 7.5 punten is Elliot NOSBO kampioen in de 

categorie E! Hij gaat naar het NK, 30 en 31 maart in Waalwijk.  

   

  
  

Bij de FGH pupillen deden Aletta, Eli Alia en Boaz B. mee. Voor Boaz zijn eerste PJK in de 

F categorie. Uit zeven partijen wist Boaz drie punten te scoren, niet slecht. Bij de 

prijsuitreiking won Boaz tijdens de verloting een oprolbaar demobord. Aletta en Eli Alia 

waren de favorieten bij de pupillen en ze maakten het waar. Elia Alia won het onderlinge 

treffen maar verloor een partij. Aletta wist de andere partijen te winnen. Beide meiden 

eindigden met 6 punten, dus vluggeren op een livebord. Dat was een beetje chaotisch 

want deze borden waren al opgeruimd en duurde het wel even voordat er gespeeld kon 

worden. Aletta won de eerste partij. De tweede partij was zeer merkwaardig. Ze waren 

al begonnen maar moesten om een onduidelijke reden stoppen en even later zelfs 

helemaal opnieuw beginnen. Deze partij werd door Eli Alia gewonnen. Dus een derde 

vlugger ronde. Na loting speelde Aletta met wit zes minuten op de klok met de 

verplichting mat te zetten om te winnen. Eli Alia met zwart, een minuut minder maar zij 

had genoeg aan remise. Eli Alia koos voor de aanval wat niet helemaal goed uitpakte, ze 

miste damewinst waarna de koning van Aletta steeds schaak werd gezet en zelf op de 

achtste rij terecht kwam. Eli Alia besloot steeds schaak te zetten waarmee de tijd op de 

klok wegtikte. Dat was in het nadeel van Aletta die door de vlag ging. Of dit volgens de 

regels mag, het is te betwijfelen. Maar beide speelsters gaan naar de Nationale 

Pupillendag, 23 juni in Meppel. Eli Alia was na haar winst op het ONJK al geplaatst. 

Misschien zien we ze wel weer terug, beide op het podium zoals vorig jaar.  



   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 1 diploma's voor Jarne en Ruben  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 maart, 2018 - 23:51  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 16. maart 2018   

Opnieuw een clubmiddag met diploma's. Jarne en Ruben Blokzijl zijn pas kort lid van onze 

club maar hadden op school al het nodige aan schaaklessen gehad. Vorig week deden ze 

examen en beiden zijn geslaagd. Ruben met een 9 en Jarne met een tien! Gefeliciteerd!  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verlies voor beide NJC teams in kruisfinales   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 maart, 2018 - 00:16  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 17. maart 2018   

De kruisfinales worden traditioneel gespeeld in het Postillion Hotel in Haren. Vanavond 

zijn de eerste finales gespeeld. De beide groepen speelden een kruisfinale waarna 

duidelijk wordt wie tegen wie speelt in de finale op . Helaas waren onde teams niet 

compleet, we misten Menko en Jelger, maar het is gelukt om invallers te vinden. Aron 

speelde in team 2 en Ruben in team 1.   

  

    
Team 2 moest het opnemen tegen SC Haren 2. Op alle borden werd goed maar soms te 

snel gespeeld. Op alle borden zochten de geelhemden de aanval, maar op alle borden 

ontbrak het aan kwaliteit om de aanval tot winst om te zetten. De Haren spelers 

speelden verdedigend erg goed en namen na de aanval te hebben afgeslagen het 

initiatief over. Op alle borden ging de winst naar Haren. Jammer maar ze waren gewoon 

beter. Toch een pluim voor ons team, er werd goed gespeeld.   

   



    
Team 1 tegen Philidor Leeuwarden werd een waar gevecht op alle borden. Terwijl de 

zaal steeds leger werd op alle vier de borden nog steeds gespeeld. Bij Ruben die inviel op 

bord vier lukte het wel wat in ons tweede team niet lukte, een hele goede opgezette 

aanval met loper/dame. Zijn tegenstander bood remise aan maar dat werd natuurlijk 

afgewimpeld. Met een voorsprong was het wachten wat erop andere borden ging 

gebeuren. Stella en Pieter zaten in een lastige stelling waarin het voor beide spelers mis 

ging. Op bord drie bij Rogier met wit spelend, leek een remise mogelijk maar in een heel 

lastig pionneneindspel met voor beide lopers van gelijke kleur liep Rogier steeds tegen 

zetdwang aan. Heel lastig om daar een juiste keuze in te maken als de pionnen 

vaststaan. Het lukt zwart om een pion door de witte stukken te krijgen waarmee de 

partij over was. Dus ook verlies voor team een maar wat een mooie partijen hebben we 

gezien.   

In de finale ronde op 20 april, ook in Haren, speelt team 1 tegen SC Ten Boer 2. Team 

twee treft dan SV Gorredijk.  

  

De NJC krijgt na vandaag een nieuwe kampioen. Na vele jaren raakte het team van 

Staunton de titel kwijt. Het team speelde 2 - 2 tegen MSV Meppel. De vluggerpartijen 

werden in het voordeel van MSV beslist.  

  

 

 

 

 

 



E team plaatst zich voor het NK in Naaldwijk  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 maart, 2018 - 19:24  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 17. maart 2018   

Onze club kent een rijke geschiedenis in het team schaken. Zie onze prijzenkast die vol 

staat met team bekers. Vanmiddag werd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum 

de NOSBO jeugd club competitie (JCC) gespeeld in de categoriën E, D en C. Wij waren 

goed vertegenwoordigd met 4 teams, twee bij de E categorie en een team bij C en D. 

Vooraf was het een aardige puzzel bij de E team, wie zet je in welk team en op welk 

bord. Daarbij de aantekening dat we onze sterkste E speler, Menko, vandaag niet kon 

spelen.  

  

    
Op de clubmiddag hebben we ons nieuwe clublid Hedde en Gianluca tegen elkaar laten 

spelen om te zien wie de sterkste is maar daar werden we niet veel wijzer van. Dus was 

het besluit genomen, in team 1 Elliot, Eli Alia, Aletta en Gianluca. In team 2 Hedde, Ate, 

Boaz en Bram die zijn eerste toernooi speelde. Naast onze teams waren de Matadoren, 

SC Haren en het op het laatst aangemelde SC Ten Boer aanwezig op dit 

kampioenschap, waar in iedere ronde een team vrij was. Inzet het Nederlands 

Kampioenschap voor E teams op 26 mei in Naaldwijk. Vooraf waren ons eerste team en 

de Matadoren de favorieten voor de titel, hoe anders dan verwacht kan een 

kampioenschap lopen. Dat gebeurde al in de eerste ronde waar volgens de regels onze 

beide teams tegen elkaar spelen. Op bord een en drie laten Elliot en Aletta zich heel snel 

verrrassen, ze gaan mat tegen Hedde en Boaz. Op bord vier wint Gianluca tegen Bram 



en Eli Alia maakt er, na winst tegen Ate, een remise van. Concurrent de Matdoren wint 

met  4 - 0 van SC Ten Boer. Hebben we toch een verkeerde keuze gemaakt? Aletta is 

niet fit en tijdens het toernooi zou blijken dat Elliot niet in grootse vorm verkeerd. Onze 

teams brengen nu al de Matadoren in een zetel naar de titel met na ronde 1 een match 

en twee bordpunten voorsprong.  

  

In de tweede ronde speelt team 2 tegen SC Haren. Op de eerste drie borden wordt heel 

snel gewonnen tegen de nog hele jonge en onervaren spelers van Haren. Op bord vier 

staat Bram in een gewonnen positie. Hij denkt met dame a1 mat te geven en steekt zijn 

hand uit, mat. De tegenstander steekt ook zijn hand uit, en dan plotseling slaat een 

ander teamlid van Haren de dame van Bram met de dame die op h8 staat. Die had Bram 

niet gezien maar een ander teamlid mag dit dus nooit doen. In overleg met Kees, 

teamleider van Haren, besluiten we door te spelen. De uitslag van deze partij is niet 

meer van invloed op de onderlinge uitslag. Heel vervelend voor Bram maar mocht dit 

bordpunt wel van invloed zijn op de eindstand, dan zien we wat we dan moeten doen. 

Bram krijgt vervolgens drie dames tegen zich en verliest zijn partij. Winst is binnen en 

een mooi resultaat voor team 2. Team 1 speelt meteen de kraker van de dag tegen de 

Matadoren. Op bord vier scoort Gianluca al heel snel het eerste bordpunt, Eli Alia volgt 

en op bord drie verliest Aletta. Op het eerste bord staat Elliot heel goed tegen Mat(teo) 

Petrelli. Hij heeft een dame tegen twee torens en voor beiden een aantal pionnen. Dan 

gaat het fout. Een van de torens geeft schaak met een röntgen aanval, de dame staat 

achter de koning. Tja verloren partij. Met deze remise komen we niet verder, de 

Matadoren blijven op voorsprong, en team 2 staat in de tussenstand boven team 1.  

  
Een deel van team 2 met SC Ten Boer  



  

In de derde ronde is team 2 vrij. Team 1 speelt tegen SC Ten Boer. Dat team is nog 

puntloos maar hebben de vrije ronde gehad. Een plotselinge concurrent voor ons team. 

Nu is het belangrijk om een goed resultaat neer te zetten. Opnieuw is Ginaluca als eerste 

klaar, hij wint zonder problemen. Aletta wint na twee verlies partijen ook maar op bord 

twee gaat het mis bij Eli Alia. Zij treft Elisa waar ze in eerdere ontmoetingen van verloor. 

Het is een tegenstandster die Elia Alia waarschijnlijk niet zo ligt qua spel. We hebben dit 

in het verleden vaker gezien als spelers elkaar treffen. Opnieuw gaat het punt naar Elisa, 

dus nu is het aan Elliot op bord 1 tegen Jan. Jan heeft zich net als Elliot geplaatst voor 

het NK dus een hele goede speler. We zagen een hele leuke en boeiende partij. Jan wist 

zijn e pion door te schuiven richting promotieveld gedekt door zijn dame. Een groot 

probleem voor Elliot die probeerde met vele schaakjes Jan een fout te laten maken. Die 

kwam er niet, Jan schoof zijn koning het hele bord over tot aan de a rij, achter de 

pionnen van Elliot. Toen Elliot geen schaak meer kon geven was het initiatief aan Jan. 

De pion promoveerde en na verplichte dameruil won Jan knap zijn partij. De Matadoren 

wonnen opnieuw, nu tegen Haren. Daarmee was de titel definitief uit zicht. Met de 

remise bleven we SC Ten Boer voor, maar we wisten ook dat we in de laatste ronde ruim 

moesten winnen van SC Haren.  

  
  

In de vierde ronde was team 1 vrij. De Matadoren was de tegenstander van team 2. Op 

de borden twee en drie werd veel te snel gespeeld. De stukken vlogen van het bord. Zo 

snel zelfs dat Ate op bord twee nog nauwelijks stukken overhad tegen de tegenstander 

waar nog heel veel stukken op het bord stonden. Dus een snelle 2 - 0 achterstand. Op 

bord vier speelde Bram veel rustiger maar verloor toch, geen schande als beginner. Op 



bord een wist Hedde toch de eer te redden in een hele goede partij tegen Matteo. Ronde 

vijf moest de beslissing brengen. Opdracht voor team 1 om te winnen van SC Haren. 

Geen probleem op alle borden werd makkelijk gewonnen. Team twee wist SC Ten Boer 

niet te verrassen voor de derde plaats. Alleen Boaz wist te winnen. Team 2 werd vierde 

in de eindstand. Team 1 plaatst zich met de tweede plaats voor het NK. Deze tweede 

plaats die recht geeft op het NK hebben we zelf met een vierde plaats vorig jaar 

veroverd. Voor de negende! keer in ons bestaan gaan we naar het NK E teams. We 

bewaren goede herinneringen aan Naaldwijk, daar werden we in 2013 Nederlands 

Kampioen. Topscorer vandaag in het kampioenschap: Gianluca, hij won als enige onder 

de spelers alle partijen. Ook opvallend Boaz in team twee scoorde drie punten. Bij de 

prijsuitreiking waren er medailles voor alle deelnemers, leuk! Maar wat ik wel miste, 

bekers voor de nummers 2 en 3 bij de E teams met vijf deelnemende teams. Was wel zo 

leuk geweest voor de prijzenkasten van de clubs. In de eindstand bleef ons eerste team 

SC Ten Boer net voor. Het werd dus niet bepaald een dag zoals we hadden verwacht 

maar met Menko in het team op het NK hebben we zeker kans om hoog te eindigen. 

Onze felicitaties gaan naar de Matadoren die de titel van ons overneemt.  

    
In de D categorie deden slechts twee teams mee, het laagste aantal in tientallen jaren. In 

ons team deden Stella, Rogier, Rens, Berend en Ruben mee. Op bord vier wisselden 

Berend en Ruben elkaar af. Met twee teams kan je wel vier ronden spelen in de 

Scheveninger variant waarbij alle teamleden tegen elkaar spelen. Het team van SC 

Assen bleek veel te sterk voor ons vijftal. De eindstand 12.5 tegen 3.5. Stella scoorde 1.5 

punt en Rens en Rogier 1 punt. De uitslag viel hoog uit maar de partijen waren beslist het 

aanzien waard.  

http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/787
http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/787
http://www.scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/787


  
In de C categorie was de opkomst met drie teams ook niet erg hoog. In ons team Jip, 

Lars, Jarne en Aron. Tegenstanders SC Ten Boer en de Matadoren. Met drie teams werd 

besloten de teams te splitsen in tweetallen. Bord 1 en 4 samen en 2 en 3. Ons team deed 

het naar behoren. Met acht bordpunten werd het team keurig tweede. Het teams van 

SC Ten Boer werd NOSBO kampioen, onze felicitaties. Zij mogen naar het NK in Den 

Bosch later dit jaar.  Onderstaand alle uitslagen en standen. Je kunt klikken op de 

ronden en de teams. (Bron NOSBO)  

Dank aan Roland en Marjet voor de organisatie!  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers succesvol in Emmen  

Ingezonden door Marcel Dekker op 25 maart, 2018 - 12:47  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 24. maart 2018   

Bij de Drentse finale van het basisscholenkampioenschap 2018 in Emmen deden drie  

Paardensprongers in drie verschillende teams mee: Elliot voor de Kloostertuin uit Assen, 

Stella voor team 1 van Theo Thijssen uit Assen en Aletta voor team 2 van Theo Thijssen uit 

Assen.  

   

Elliot speelde op bord 3 voor de Kloostertuin. Hij deed het voortreffelijk en won al zijn zeven 

partijen! Niemand deed hem dit op de hogere borden na en daarmee won hij de prijs voor 

beste jongen. Helaas voor hem was zijn team niet sterk genoeg om in de top 3 te komen en 

daarmee verder te kunnen naar de finale in De Wilp.  

   

  



(met dank aan Jan van Os voor deze foto)  

   

Aletta speelde op bord 4 voor het 2e team van Theo Thijssen. Ook zij deed het heel goed, zij 

won 6 van haar 7 partijen. Alleen de partij tegen het eerste team van Theo Thijssen ging 

verloren. Verrassend genoeg deed het tweede team het lange tijd qua bordpunten duidelijk 

beter dan het eerste team en tegen de latere kampioen Kloosterveen speelde het tweede 

team remise waar het eerste team verloor. Aangezien Aletta op bord 4 speelde waren de 6 

punten niet genoeg voor de prijs van beste meisje, omdat er op een hoger bord in een ander 

team iemand ook 6 punten had.... Haar team werd derde en mag dus verder naar de 

noordelijke finale.  

   

Stella speelde op bord 1 voor het eerste team van Theo Thijssen. Zij won 6 van haar 7 

partijen. Net als een week geleden lukte het haar ook nu niet om van Léon Niemeijer (team 

Kloosterveen) te winnen. Maar met 6 punten won ze wel de prijs voor beste meisje. Haar 

team werd tweede en mag daarmee verder naar de noordelijke finale.  

   

  

  



GSV school opnieuw kampioen provincie 
Groningen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 maart, 2018 - 12:28  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 24. maart 2018   

In het Dorpshuis in Hoogkerk is afgelopen zaterdag de GSV school opnieuw 

scholenkampioen provincie Groningen geworden. Het team met Rogier (kampioen 

stad Goningen) op bord twee, speelde een match remise, alle andere tegenstanders 

werden meestal met grote cijfers verslagen. De Zaaier met ons nieuwe clublid Ruben 

Blokzijl legde beslag op de tweede plaats. Onze clubleden deden het fantastisch want 

ze wonnen alle partijen.   

  

  
(foto Harry Gielen)  

  

De prijs voor de beste toernooi speler ging naar Rogier omdat hij op een hoger bord 

had gespeeld en dus de betere tegenstanders had verslagen. Grote afwezige was de 

Dom Helder Camaraschool. Voor het eerst sinds 2009 ontbrak de school op het 

kampioenschap.  

  

 

 

 



Goede Vrijdag: drie diploma's, stand in 
Waalwijk  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 maart, 2018 - 20:05  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 30. maart 2018   

Goede Vrijdag, drukte in Groningen, bloemetjes markt, scholen vrij maar voor veel 

ouders een gewone werkdag. Voor het eerst in 12 jaar besloten we toch een clubmiddag 

te houden, want in mei vallen weer vrijdagen af door de meivakantie. Afwachten 

hoeveel clubleden er zouden zijn. Om kwart over vier was 90% van de clubleden en in de 

Sporthoppergroep aanwezig dus schaken op deze dag kan gewoon.  

  

    
Vorige week hebben Boaz (stap 1), Ruben en Hedde (stap 2) examen gedaan. Alle drie 

zijn ze geslaagd met een mooi cijfer, gefeliciteerd!. Vandaag opnieuw examens gedaan. 

Gianluca voor stap 1+ en Imara (nog geen clublid) voor opstapje 1. Op de clubmiddag lag 

de interne competitie even stil behalve in de koningsgroep en werd er gespeeld in de 

bekercompetitie. In de beker won Menko de tweede partij tegen Chris en is door in de B 

groep. Stella en Rogier wonnen in de koningsgroep van Jip en Lars. De uistlagen zijn 

weer verwerkt. Volgende week weer een volledig competitie programma.  

  

In Waalwijk is Elliot vandaag begonnen aan het NK E. Vijf partijen heeft Elliot vandaag 

gespeeld. De eerste twee tegen veel hogere ratinghouders werden verloren. In ronde 4 

en 5 won Elliot, o.a. tegen een 900+ speler terwijl Elliot 500+ achter zijn naam heeft 

staan.  



Morgen in de zesde ronde opnieuw een kans om een punt te scoren. Voor Elliot is dit 

toernooi een hele belangrijke stap in zijn ontwikkeling. Eerste NK dus lekker veel leren 

en op dag 1 zijn de eerste punten inmiddels binnen. Succes morgen Elliot!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NK E verslag van Elliot  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 april, 2018 - 17:19  

Wedstrijddatum:  vrijdag, 30. maart 2018 - zaterdag, 31. maart 2018   

Op donderdag gingen we weg we moesten eerst met de trein en daarna met de bus en 

daarna lopen. Ik vond het stuk met de bus heel lang duren ook al duurde het maar ±drie 

kwartier Toen we in Hotel Waalwijk waren gingen we naar onze kamer. We gingen alles 

uitpakken en daarna de stad in om boodschappen te doen.  

  
Foto: Ad Bruijns  

De volgende dag gingen we om 8 uur opstaan en gingen douchen en tandenpoetsen en 

aankleden.Toen gingen naar het ontbijt in het hotel waar we alles konden pakken omdat 

we toen we onze kamer reserveerden al hadden betaald. Ik vond het ontbijt heel lekker. 

Toen ging ik naar het schaken, en zag ik dat er een rating verschil was van meer dan 

duizend. Dat was wel even schrikken, en ik vond het wel spannend. Mijn eerste en mijn 

tweede potje had ik verloren en de derde en vierde gewonnen en de vijfde verloren. Ik 

vond het heel leuk om te schaken! Toen was er simultaan schaken tegen een 

grootmeester er waren kinderen en volwassenen die mededen. Ook mijn papa deed mee.  

Er was uiteindelijk maar een iemand die had gewonnen en een die remise had gespeeld. 

Ik vond het simultaan leuk om te doen ook al had ik verloren.  

  

Foto Ad Bruijns  

De volgende dag gingen we weer schaken toen had ik de eerste verloren de tweede 

gewonnen en de derde,vierde verloren. In totaal dus 3 punten van de 9. Na al dat schaken 



was ik best wel moe. Toen gingen we naar onze hotelkamer en mocht ik tot 10 uur 

opblijven. Dat was ook leuk!  

  

  

Op zondag gingen we weer weg, ik vond het wel leuk om weer naar huis te gaan maar ik 

vond het NK-E schaken ook leuk. Ik heb er heel veel van geleerd.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weer twee geslaagden: Imara en Gianluca  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 april, 2018 - 23:21  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 6. april 2018   

Het aantal gediplomeerden op de club blijft toenemen. Vorige week deden Imara en 

Gianluca examen voor opstap 1 en stap 1+. Imara is deze week clublid geworden, net 

zeven jaar oud. Omdat ze op school ook schaakles krijgt heeft zij na een aantal 

proefweken op de club haar eerste diploma gehaald. Met een mooi cijfer 10! Gianluca 

scoorde met een 7.5 een ruime voldoende.  

  

    
Dank zij de gegevens die Wout Admiraal, diploma consul bij de NOSBO,ons deze week 

toezond weten we de precieze stand van zaken sinds de oprichting van onze club in 2006.  

We hebben in 12 jaar 237 diploma uitgereikt. Misschien halen we dit seizoen nog de 250.  

Sjoerd heeft een grafiek gemaakt met de gemiddelde cijfers per seizoen.  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rogier met GSV 1 NOSBO scholenkampioen  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 april, 2018 - 23:20  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 7. april 2018   

In de Wilp werd afgelopen zaterdag de NOSBO scholenfinale gespeeld. Drie scholen uit de 

provincie Drenthe en vijf uit Groningen deden aan dit toernooi mee. De GSV 1 met Rogier 

werd NOSBO kampioen. De The Thijssen School 1 uit Assen werd tweede met Stella op het 

eerste bord. Stella mocht na afloop nog een beker in ontvangst nemen als beste meisje met 

6 uit 7. Beide scholen mogen naar het NK in Nijmegen. De Zaaier uit Delfzijl, met Ruben 

B.,eindigde net naast het podium op de vierde plaats. Aletta met de Theo Thijssen School 2 

werd achtste. De eindstand, de gescoorde match en bordpunten zijn bij ons (nog) niet 

bekend:  

1: GSV 1, 2: Theo Thijssen 1, 3: GSV 2, 4: De Zaaier, 5: Kloosterveen, 6: Petteflet, 7: De 

Windroos, 8: The Thijssen 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebastian en Jarne geslaagd!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 april, 2018 - 19:49  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 13. april 2018   

Weer twee clubleden die hun examen goed hebben gemaakt. Bij de pupillen in de 

opstapgroep heeft Sebastian zijn examen heel goed gemaakt, een 10! Ook Jarne scoorde 

een dikke voldoende met 8.5 voor het stap 2 diploma. Gefeliciteerd beiden!  

 
  

      

  

In de competitie is weer een ronde gespeeld. Alle uitslagen en standen bij uitslagen > 
competitie >eindronde  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Eerste editie Open Pupillen Kampioenschap 
Groningen meteen een succes  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 april, 2018 - 20:45  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 14. april 2018   

Al tijdens de Persoonlijke Jeugd Kampioenschappen (PJK) werd het plan gemaakt door 

de Matadoren en SC de Paardensprong. Een open Gronings Pupillenkampioenschap 

voor iedereen, clubschakers, schoolschakers en huisschakers in de categoriën EFG en H. 

Op het PJK worden alleen kinderen toegelaten die KNSB lid zijn, en dus eiegenlijk van 

een club.  

Deze drempel wordt min of meer door de KNSB opgeworpen en gevolgt door de 

NOSBO. Terecht of onterecht is in het midden te laten maar hoeveel pupillen schaken er 

in deze categoriën? We weten dat op veel scholen schaaklessen worden gegeven door, 

om maar een paar namen te noemen Geon, Anders, Hiddo en ik.  

  

    
Deze kinderen kunnen met de status van alleen schoolschaker, huisschaker niet 

meedoen met een PJK. Eigenlijk een gemiste kans want de werving voor nieuwe 

clubspelers begint hier. Schoolschaken is ook volgens de KNSB de opstap naar een club. 

Het initiatief voor dit toernooi leidde meteen al tot veel positieve reacties en een bijna 

uitverkochte Hunzeborgh voor het eerste open toernooi.  

  



38 Kinderen waren om half twee in de Hunzeborgh aanwezig waaronder 12 in de H 

categorie. Bij de allerjongsten duren de partijen vaak heel lang. Mat zetten is lastig met 

name als je heel veel stukken voorstaat. En dan zul je zien het wordt pat. Vier  

Paardensprongers in deze groep. Lisa was een van de allerjongsten maar had er duidelijk 

lol aan om te spelen. Een remise haalde ze maar plezier is voor haar nu belangrijk. Haar 

spel gaat zeker nog verbeteren.  Imara haalde drie punten uit de zeven speelronden 

Zwitsers, een mooi resultaat. Sebastian scoorde een half punt meer en mag daar zeker 

tevreden mee zijn. Mehran werd met 5 punten derde in de groep met 4 overwinningen 

via een herdersmat of variant daarop. Mehran gaat naar de Nationale Pupillendag, 

gokken op een herdersmatje wordt daar een stuk lastiger. Vier H pupillen van onze club, 

we zien de verjonging onder onze clubleden nu al terug. De mooiste mat stelling met 

twee paarden(!) is te zien op de site van Ten Boer.  

  

De F en G categorie waren samengevoegd door het geringe aantal deelnemers, zeven in 

F en drie in G. Eli Alia was ingeschreven bij de G'tjes maar koos ervoor om ervaring op te 

doen voor de E categorie. Bram kwam in de F categorie niet tot score. Dat was wat 

jammer want ik zag hem veel goede aanvallen plaatsen maar die niet doorzetten, 

dubbele aanvallen op het bord werden bijvoorbeeld niet verzilverd. Maar ook hier: veel 

plezier in het spelen van partijen en veel leren. Met die instelling en niet te veel treuren 

om verloren partijen, daarmee komt Bram verder. Boaz had niet echt zijn dag, drie 

gewonnen partijen, in de laatste ronde won hij wel van Alletta. Zij had alle partijen 

gewonnen maar liet zich toch verrassen. Dat was niet erg want de titel open kampioen in 

de G categorie was binnen. Weer een mooie prijs voor Aletta, en een goede 

voorbereiding op de pupillendag.  

  

In de E categorie vier Paardensprongers. Boaz H. en Elliot scoorden twee punten. Boaz 

speelde wat onder kunnen, de concentratie moet hij nog leren. Voor Elliot die vrijdag 

niet kon komen op de clubmiddag door ziekte, moest helaas met ziekte verschijnselen 

na ronde vijf afhaken. Ate met drie punten speelde keurig op zijn niveau met vaak 

Paardensprongers als tegenstander. Ook Eli Alia eindigde net drie punten, ook zij trof 

een paar pittige tegentanders maar een goede voorbereiding op de pupillendag en ze 

kan in de toekomst heel goed aansluiten op het niveau van E spelers. Nog twee jaar te 

gaan! In de E groep zaten alle toppers uit het NOSBO gebied, dus ook Menko. 

Gedurende het toernooi zagen we op de eerste drie borden hele goede partijen van 

Menko en zijn concurrenten Matteo (Matadoren), Elisa en Jan (SC Ten Boer) en Menko. 

Menko werd na zeven ronden keurig derde, hij verloor allen van Matteo en Elisa in zeer 

boeinde partijen. De match tegen Elisa wordt in beeld gebracht op de site van SC Ten 

Boer. Matteo werd kampioen en Elisa tweede.  

  

Een mooie schaakdag in de Hunzeborgh die zeker een vervolg gaat krijgen. Enig 

probleempje van de Hunzeborgh is het maximum aantal deelnemers (rond de 40) en de 

bar in de speelzaal. De kleine zaal gebruiken is een optie maar die zaal lieten we los voor 

vermaak van de jeugd tussen de partijen. Maar goed ook, want het weer om lekker 

buiten te zitten veel behoorlijk tegen. Volgend jaar weer, maar waar, dat blijft 

afwachten.  



 NJC teams eindigen als achtste en twaalfde  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 april, 2018 - 11:20  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 20. april 2018   

De Noordelijke Jeugd Competitie 2017 - 2018 zit erop. In het Postillion Hotel in Haren 

werd de de laatste finale ronde gespeeld. Onze teams moesten het opnemen tegen SC 

Ten Boer 2 en Gorredijk. In team 1 kon Jelger niet spelen, de vaste invallers Ruben en 

Eline waren ook verhinderd dus een probleempje met de opstelling. Aron wilde net als in 

de vorige ronde wel spelen in team twee waardoor Menko mocht aantreden op het 

vierde bord in team 1. Helaas waren niet alle teams bij de finale aanwezig. De beide 

Staunton teams hadden verplichtingen bij een sponsoractie van een supermarkt. 

Ondanks hun afwezigheid werd het een gezellige schaakavondje.  

  

    
In team 2 kwam Berend meteen al in de opening in de problemen. Hij had niet tijdig 

door dat zijn F pion twee keer stond aangevallen. Deze pion sneuvelde wat meteen een 

dubbele aanval paard op dame toren opleverde. De toren ging eraf en dat was meteen 

de beslissing in de partij. De achterstand kon Berend niet meer goedmaken. Op bord 1 

(en trouwens op alle vier de borden) speelde Lars veel te snel. Zijn partij gaan we nog 

even analyseren op de club want waar het mis ging heb ik niet gezien. Met de 0 - 2 

achterstand leek een nederlaag niet meer te voorkomen want Rens stond er ook 

bepaald niet florisant voor. Zijn toren stond in de penning en een aanstormend paard 

zorgde ervoor dat hij een kwaliteit achter kweam. Maar dan zou je net zien dat er toch 

winst mogelijk is. De mat mogelijkheid had Rens goed gezien. Het aansluitingpunt kon 



nog een remise betekenen en vluggeren voor de winst. Aron stond in een gelijke stelling 

en zocht nog naar een mogelijkheid om het punt eruit te slepen. Dat lukte helaas niet. 

Remise was het maximaal haalbare. Daarmee eindigde team 2 op de twaalfde plaats.  

   

    
Ons eerste team speelde voor de zevende en achtste plaats tegen SC Ten Boer 2. Een 

team met een veel hogere gemiddelde leeftijd. Stella op bord 1 speelde een goede partij 

maar verloor ergens een stuk dit was beslissend want Stella kwam onder grote druk te 

staan wat uiteindelijk SC Ten Boer een punt opleverde. Bij Rogier op bord drie ging het 

ook ergens mis wat stukverlies opleverde. Rogier probeerde met een remise aanbod 

nog een half puntje te redden maar de Ten Boer speelster sloeg dit natuurlijk af. Op 

bord twee ging de winst wel naar ons. Een zeer solide partij van Pieter! Menko op bord 

vier kwam in een voordelig eindspel maar maakte daarin een een beslissend foutje. Een 

verdiende overwinning voor het Ten Boer team.   

  

Een leuk NJC seizoen zit er weer op met een nieuwe winnaar. Na jarenlange 

overheersing van Staunton ging de titel voor het eerst naar SC Haren, het team won de 

finale tegen het jonge en verrassende MSV team met 3 - 1. Onze dank gaat naar Marrit, 

Marjet en Roelof voor de organisatie in dit seizoen.  

  

Een beetje wazige foto's van mijn toestel na ruim 1000 foto's in het kader van schaken. 

Maar het is opgelost. Volgend verslag een betere reportage.  

  

 

 



Vier Paardensprongers in de prijzen op GP Bob 
Romijn Haren  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 april, 2018 - 17:51  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 21. april 2018   

Daags na de finale van de Noordelijke Jeugd Competitie weer in het Postillion Hotel in 

Haren het Grand - Prix Bob Romijn gespeeld. Het toernooi kende met 53 deelnemers 

een zeer behoorlijk deelnemersveld. Negen Paardensprongers deden aan het toernooi 

mee. Boaz had zich ook aangemeld maar kon niet meedoen, hij was helaas ziek.  

  

  
Imara op de voorgrond, achter haar Aletta  

   

Imara, pas kort clublid, speelde in de laagste groep. In deze groep werden zes partijen 

gespeeld. Imara verloor ze allemaal maar van de partijen heeft ze vast veel geleerd. 

Winnen komt vanzelf Imara en de bekers ook! Aletta speelde een groep hoger. Zij heeft 

al heel wat toernooien gespeeld, dus veel meer ervaring. Vorige week werd ze in de 

Hunzeborgh zelfs kampioen in de G categorie. Ook vandaag, ondanks wat foutjes, 

(tegenstander geeft schaak met een dame die je kan slaan en je verzet je koning om 

later toch die dame te pakken) won ze toch knap 6 van de zeven partijen. Op onderling 

resultaat werd zij winnaar van de F groep. In de E groep had Berend naar eigen zeggen 

zijn dag niet. Gezien de ratings in deze groep die wel dicht bij elkaar lagen klopt dit wel. 

Twee punten is inderdaad wat mager, volgende keer beter Berend!  

   



    
In groep D drie clubleden: Eli Alia, Elliot en Rens. Als je met drie clubleden in een groep 

zit dan pak je natuurljk punten van elkaar. Eli Alia scoorde vier punten en werd vijfde op 

onderling resultaat met de nummer vier. Opvallend in haar score, zijn won 2.5 punten 

van de nummers 1 t/m 3 in de eindstand met een remise tegen de nummer 1 en winst 

tegen Elliot en Rens die met 5 punten op onderling resultaat tweede en derde werden. 

Elliot won van Rens wat het onderling resultaat verklaard.  

   



    
Aron speelt gelukkig al meer toernooien. Hij is op latere leeftijd begonnen met schaken 

en heeft dus het nodige aan leermateriaal in te halen. In de NJC speelde hij vrijdag 

remise en vandaag net naast het podium in een toch wel lastige groep. Met drie punten 

een vierde plaats is toch een mooi resultaat. Net als zijn zusje Imara is het gewoon veel 

leren door veel toernooien te spelen!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vier diploma's op de clubmiddag  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 mei, 2018 - 20:16  

Wedstrijddatum:  vrijdag, 18. mei 2018   

Veel diploma's de afgelopen weken en het gaat nog wel even door. Vandaag op de 

clubmiddag vier diploma's. Pim ons nieuwe clublid is geslaagd voor opstap 1 met als 

cijfer een 9, Casper scoorde ook een 9 voor stap 1. Jorn en Ate deden examen voor stap 2 

en hebben het gehaald. Ate met een prachtige 8.5 en Jorn scoorde een 6 maar dan heb 

je ook je diploma binnen. Gefeliciteerd allemaal!  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Vorentsscheidung" voor het 
clubkampioenschap?  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 mei, 2018 - 22:59  

Wedstrijddatum:  vrijdag, 18. mei 2018   

Dat is de vraag na de partijen die vanmiddag gespeeld zijn de de koningsgroep. Een 

aantal spelers kwam twee keer in actie. Ruben won zijn eerste partij tegen Jip waarmee 

hij het kampioenschap nog in eigen hand had. Met de winst van Pieter op Stella werd 

het nog spannender want beide jongens waren in de race om Rogier in te halen. De druk 

kwam dus bij Rogier te liggen maar hij won vrij vlug van Ruben waarmee Rogier een 

directe concurrent voorlopig van zich af schudde. Voorlopig want Ruben staat nu 1.5 

punten achter op Rogier met 4 partijen tegoed tegen Rogier met drie partijen. Na de 

winst van Pieter tegen Jip is ook hij een achtervolger, een half punt achter op Rogier met 

ook drie partijen te gaan. Stella won van Rens en Elliot van Lars. Stella kan nog hopen 

op het podium want zij speelt nog tegen Rogier. Pieter en Ruben treffen elkaar nog, 

waarvan Rogier kan profiteren. Rogier heeft het in eigen hand maar het kan nog heel 

spannend gaan worden! Elliot heeft de meeste partijen tegoed en kan op papier de 

koplopers nog inhalen, een outsider?  

  

    
In de damegroep is Menko de koploper, hij verloor vandaag wel van Eli Alia, zij staat nu 

op de derde plaats. Aron is tweede en kan Menko nog inhalen. Berend staat op 3.5 

punten maar heeft nog vier partijen openstaan. In deze groep is nog niets beslist. 

Spanned is het ook in de torengroep. Ruben B. en Jarne zijn koplopers met zes punten. 

Ruben heeft een klein voordeel met een partij meer te spelen. Tom staat in deze groep 



derde met en punt achterstand. En een voordeel voor Tom is dat de broers Ruben en 

Jarne elkaar nog treffen. Ate is de koploper in de lopergoep. Met zeven punten staat hij 

los van de concurrenten  

Ginaluca en Boaz. Ate speelt nog 1 partij, Boaz twee en Ginaluca drie. Nog niets beslist 

maar Ate heeft de beste papieren om de groep te winnen. Ook in de paardengroep is 

nog geen beslissing gevallen, Ties is koploper maar Bram en Casper kunnen nog langszij 

komen. In alle groepen geldt bij een gelijk aantal punten het onderling resultaat. Is dat 

gelijk dan gaan we kijken naar het resultaat tegen andere tegenstanders. Alle standen in 

de groepen zijn bijgewerkt op de site.  

  

In de beker zijn partijen gespeeld in de B groep. Rogier is na winst tegen Rens verder. Hij 

speelt verder tegen Aletta.De partijen tussen Aron en Eline en Elliot en Menko eindigde 

in een 1 - 1 gelijkspel, vluggeren dus. De winnaars gaan door samen met Jip, Lars en 

Jelger die vorige week werden uitgeschakeld in de A groep. Loting bepaald wie er tegen 

elkaar gaan spelen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13e Plaats voor het E team op het NK   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 mei, 2018 - 22:36  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 26. mei 2018   

Vroeg uit de veren vandaag want we gaan voor de 9e keer naar het NK E teams, welke dit 

jaar wordt gespeeld in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Naast ons team welke tweede 

werd in de NOSBO finale gaat ook het team van de Matadoren naar het NK als NOSBO 

kampioen. Om half acht vertrekken we vanaf de parkeerplaats voor de Hunzeborgh, met 

250 km voor de wielen. Eli Alia is de dag ervoor al naar Naaldwijk vertrokken en Aletta 

vertrekt vanuit Assen. In onze auto, Bram die zijn boek gaat promoten, Gianluca, Menko en 

Elliot. Na een voorspoedige reis met onderweg beentjes strekken en wisselen van chauffeur 

bereiken we de speellocatie om 10.20 uur. Voordat het team achter de borden gaat wordt 

er eerst een teamfoto gemaakt en de openings ceremonie.  

  

  
   

In de kerk wordt gespeeld in vier zaaltjes. In de eerste ronde spelen we op bord 2, daar 

willen we natuurlijk graag blijven maar we gaan er onbevangen in, met niets te verliezen en 

juist meer te winnen. Een plek rond de 20e plaats met 40 deelnemende teams, lijkt ons 

realistisch. Vorig jaar werden we verrassend 4e maar dit team heeft iets minder kwaliteit. 

Niet zo raar want Eli Alia en Aletta zijn nog "slechts" G'tje. Maar we hebben met Menko en 

Elliot wel veel ervaring achter het bord en wat te denken van Eli Alia die al veel heeft 

gewonnen! Net als vorig jaar geven we de spelers geen informatie over rating van hun 

tegenstanders, lekker schaken en zien hoever we komen. Tijd op de klok 10 minuten + 10 

seconden per zet. Aletta en Gianluca wisselen elkaar af op bord vier. Alleta speeld de 

oneven ronden, Ginlucca de even.  



Opstelling: Elliot, Menko, Eli Alia, Aletta en Gianluca.  

  

Buiten is het al ruim 25 graden als het team in de nog koele speelzaal achter de borden 

gaat. Eerste tegenstander is de Stelling uit Oosterheem. Voor ons team wisselen we per 

ronde als teamleider, Marcel vader van Aletta begint. Het is altijd lekker voor het team om 

direct, en vooral na een lange reis, in de eerste ronde punten te scoren. Op bord vier verliest 

Alleta en ook op bord 1 gaat het niet goed bij Elliot, hij speelt te snel zoals hij later tegen mij 

zegt "ik ga rustiger spelen". Te snel spelen zien we gedurende de hele dag. Na aflloop van 

de partijen staan veel klokken op 15 minuten of meer. We slepen er nog wel een remise uit 

want Eli Alia en Menko winnen. In de tweede ronde zie ik als teamleider weer een 2 - 2 op 

het scorebord komen tegen Moira Domtoren E1 uit Utrecht.. Op bord vier speelt Gianlucca 

veel te snel. Hij komt in een eindspel met twee torens tegen een dame met wat pionnen. 

Dan gaat het fout als je de torens op hetzelfde diagonaal hebt staan. De torens gingen er na 

een paar zetten af, dus een achterstand. Op bord drie verliest Eli Alia maar Elliot wint dus 

alle hoop bij Menko. Hij mist twee keer mat achter de paaltjes en komt na dameruil in een 

remise stand met voor beide drie pionnen op de a, b en c lijn. We rekenen op remise maar 

na veel zetten van de koningen maakt de tegenstander een fout door zijn koning op het 

verkeerde veld te zetten. Menko slaat een pion en deze loopt door naar het promotieveld. 

Een paar zetten later is het mat. We komen goed weg in deze ronde. Voor de lunchpauze 

ronde drie met Bram als teamleider. Winnen is nu belangrijk tegen het Zeeuwse Terneuzen. 

Het team komt op geen enkel bord in de problemen. 4 - 0 wordt het, goed voor de match 

en de bordpunten totaal.  

  

De lunch wordt aangeboden door de organisatie, belegde broodjes, krentenbollen, 

snoeptomaatjes en water. Met name het laatst was niet overbodig. Buiten loopt het kwik 

op tot bijna 30 graden en in de speelruimten wordt het nu behoorlijk warm. Tegenstander in 

de vierde ronde is de titelverdediger Almere E1. Het wordt een heel spannende match. 

Ginaluca verliest op het vierde bord maar Elia Alia speelt een prima partij en trekt de stand 

gelijk. Bij Menko wordt het remise door eeuwig schaak waar na afloop van de partij toch 

een ontsnapping mogelijk bleek. Menko baalde hier stevig van want hij wilde natuurlijk 

alles winnen. Op bord 1 beleven twee koningen over dus weer 2 - 2.  

(Almere werd in de eindstand vandaag 5e). Met deze uitslag kwamen we in de buurt van de 

top 10. Moira Domtoren E2 troffen we in ronde vijf. Op de borden 2 t/m 4 leek het niet goed 

te gaan. Menko verloor een toren, Alia Alia verloor materiaal en Aletta zag niet dat haar 

dame stond aangevallen. Aletta verloor de partij op een vreemde manier. Haar 

tegenstander promoveerde een een pion tot een dame maar die wat niet voorradig dus 

ging hij verder met twee pionnen als dame?! Na torenverlies bij Menko kreeg Menko vat op 

de partij, won materiaal terug en zag nu wel mat achter de paaltjes. Ook Elia Alia had 

intussen de boel op orde, achterstand weggewerkt en een mooie mat. Ik liet op bord 1 Elliot 

remise aanbieden om de matchpunten veilig te stellen maar dat was niet nodig. Plan was al 

gemaakt 3 - 1 winst!  

  

In de zesde ronde kwam het erop aan. Top 10 was haalbaar als we konden scoren tegen ESV 

E2 uit Eindhoven. Al snel was het 1 - 1, Elliot won maar opnieuw geen score op bord vier 

waar Gianluca verloor. Menko zorgde voor de voorsprong dus was het aan Eli Alia. Zij 



speelde een hele lange partij waar de kansen op winst over en weer gingen. In het eindspel 

had haar tegenstandster een aantal pionnen meer wat de beslissing bracht. (ESV E2 werd 

7e in de eindstand). Opnieuw een 2 - 2, we moeten wachten wie onze tegenstander zou 

worden in de laatste ronde. We stonden in de top 10 dus de missie voor vandaag was al dik 

gehaald. Nadat alle resultaten waren ingevoerd kwam de indeling: tegenstander uit 

Rotterdam een sterk team RSR Ivoren Toren. Bepaald geen gelukkige loting want dit was 

vooraf misschien een van de favorieten. Menko was in de warme speelzaal al snel klaar hij 

won maar op de andere borden verloren we duidelijk. De tegenstander was gewoon te 

goed voor het team en de vermoeidheid, ondanks dat onze spelers tussendoor niet gingen 

rennen om energie te besparen, sloeg toe. De Rotterdammers werden in de eindstand 

vierde.  

  

Na de match was het wachten op de eindstand. Toen die duidelijk was konden onze spelers 

en begeleiders trots zijn, een 13e plaats wat ver boven de verwachting was. Kijk ook naar de 

teams waar we tegen hebben gespeeld in de eindstand in de top 10! Menko topscoorder 

met 6.5 uit 7, Elliot heel knap op bord 1 4.5 en Eli Alia 4 punten. Op bord 4 bleven we steken 

op slecht 1 punt gescoord door Aletta. Dat was wat jammer want met meer scores op dit 

bord hadden wat remises kunnen voorkomen. Voor de laatste ronde stonden we nog boven 

de Matadoren maar zij wonnen in de laatste match tegen het team van de Steling waar wij 

tegen begonnen. De Matadoren werden 6e (ook een hele knappe prestatie!) we troffen het 

team van Hiddo op de terugweg bij de Mac in Joure. Een mooie score voor de NOSBO 

teams!  

  

Dank aan de organisatie, we hebben een hele leuke dag gehad. Het toernooi was prima 

georganiseerd. Wat mij opviel: voor het eerst zag ik gedurende het tornooi dat de toiletten 

tussendoor werden schoongemaakt. Geen overbodige luxe als er ruim 200 mensen op de 

locatie zijn. Verbeterpunt is wel de prijsuitreiking in de hal waar het podium veel te klein 

was. In de kerkruimte was een mooi en ruim podium en veel stoelen voor iedereen. En de 

ruimte voor de ouders en uitgespeelde spelers was wat aan de krappe kant. Leuk was de 

herinnering aan dit toernooi een mooie mok voor alle spelers en teamleiders!  

  

  

Team  MP  BP  

Magnus Leidsche Rijn E1     

13  25.5  

ESV E1    

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/nk-e-teams-naaldwijk.html
https://knsb.netstand.nl/teams/view/750
https://knsb.netstand.nl/teams/view/750
https://knsb.netstand.nl/teams/view/777
https://knsb.netstand.nl/teams/view/777


13  21  

Voorburg E1    

11  18.5  

RSR Ivoren Toren E1     

10  17.5  

 

Almere E1  10  16  

Matadoren E1    

9  17  

ESV E2    

9  16.5  

SMB E1    

9  16  

VAS E1    

9  15  

SHTV E1    

https://knsb.netstand.nl/teams/view/770
https://knsb.netstand.nl/teams/view/770
https://knsb.netstand.nl/teams/view/772
https://knsb.netstand.nl/teams/view/772
https://knsb.netstand.nl/teams/view/753
https://knsb.netstand.nl/teams/view/753
https://knsb.netstand.nl/teams/view/742
https://knsb.netstand.nl/teams/view/742
https://knsb.netstand.nl/teams/view/778
https://knsb.netstand.nl/teams/view/778
https://knsb.netstand.nl/teams/view/744
https://knsb.netstand.nl/teams/view/744
https://knsb.netstand.nl/teams/view/757
https://knsb.netstand.nl/teams/view/757
https://knsb.netstand.nl/teams/view/768
https://knsb.netstand.nl/teams/view/768


8  17.5  

Op Eigen Wieken E1     

8  17.5  

Messemaker E1    

8  16.5  

De Paardesprong E1    

8  16  

Leiderdorp E1    

8  15.5  

Schaakmat-Westland E1     

8  15.5  

ASA E1    

8  15  

Moira-Domtoren E1     

8  15  

Magnus Leidsche Rijn E2     

https://knsb.netstand.nl/teams/view/764
https://knsb.netstand.nl/teams/view/764
https://knsb.netstand.nl/teams/view/771
https://knsb.netstand.nl/teams/view/771
https://knsb.netstand.nl/teams/view/741
https://knsb.netstand.nl/teams/view/741
https://knsb.netstand.nl/teams/view/761
https://knsb.netstand.nl/teams/view/761
https://knsb.netstand.nl/teams/view/766
https://knsb.netstand.nl/teams/view/766
https://knsb.netstand.nl/teams/view/766
https://knsb.netstand.nl/teams/view/766
https://knsb.netstand.nl/teams/view/747
https://knsb.netstand.nl/teams/view/747
https://knsb.netstand.nl/teams/view/748
https://knsb.netstand.nl/teams/view/748
https://knsb.netstand.nl/teams/view/748
https://knsb.netstand.nl/teams/view/748
https://knsb.netstand.nl/teams/view/751
https://knsb.netstand.nl/teams/view/751


8  15  

HWP Haarlem E1    

8  15  

 

Almere E3  8  14  

Almere E2    

7  14  

Rode Loper E1    

6  14  

Voorschoten E1     

6  14  

De Stelling E1    

6  12  

Terneuzen E1    

6  11.5  

Moira-Domtoren E2    

https://knsb.netstand.nl/teams/view/758
https://knsb.netstand.nl/teams/view/758
https://knsb.netstand.nl/teams/view/755
https://knsb.netstand.nl/teams/view/755
https://knsb.netstand.nl/teams/view/754
https://knsb.netstand.nl/teams/view/754
https://knsb.netstand.nl/teams/view/780
https://knsb.netstand.nl/teams/view/780
https://knsb.netstand.nl/teams/view/763
https://knsb.netstand.nl/teams/view/763
https://knsb.netstand.nl/teams/view/745
https://knsb.netstand.nl/teams/view/745
https://knsb.netstand.nl/teams/view/776
https://knsb.netstand.nl/teams/view/776
https://knsb.netstand.nl/teams/view/749
https://knsb.netstand.nl/teams/view/749
https://knsb.netstand.nl/teams/view/749
https://knsb.netstand.nl/teams/view/749


6  11.5  

Klim-Op E1    

5  13  

Zukertort Amstelveen E1     

5  13  

Promotie E1    

5  12  

Magnus Leidsche Rijn E3    

5  11.5  

Minerva E1    

5  11  

RSR Ivoren Toren E2    

5  10.5  

KC Chesscool E1    

5  10.5  

Leiderdorp E2    

https://knsb.netstand.nl/teams/view/774
https://knsb.netstand.nl/teams/view/774
https://knsb.netstand.nl/teams/view/774
https://knsb.netstand.nl/teams/view/774
https://knsb.netstand.nl/teams/view/756
https://knsb.netstand.nl/teams/view/756
https://knsb.netstand.nl/teams/view/765
https://knsb.netstand.nl/teams/view/765
https://knsb.netstand.nl/teams/view/752
https://knsb.netstand.nl/teams/view/752
https://knsb.netstand.nl/teams/view/743
https://knsb.netstand.nl/teams/view/743
https://knsb.netstand.nl/teams/view/773
https://knsb.netstand.nl/teams/view/773
https://knsb.netstand.nl/teams/view/760
https://knsb.netstand.nl/teams/view/760
https://knsb.netstand.nl/teams/view/762
https://knsb.netstand.nl/teams/view/762


5  10  

De Wijker Toren E1  5  9.5  

MSV E1    

5  9  

SHTV E2    

4  13  

Schaakmat-Westland E2    

3  9.5  

ESV E3    

3  9  

Landau E1    

2  6  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knsb.netstand.nl/teams/view/759
https://knsb.netstand.nl/teams/view/759
https://knsb.netstand.nl/teams/view/781
https://knsb.netstand.nl/teams/view/781
https://knsb.netstand.nl/teams/view/769
https://knsb.netstand.nl/teams/view/769
https://knsb.netstand.nl/teams/view/767
https://knsb.netstand.nl/teams/view/767
https://knsb.netstand.nl/teams/view/767
https://knsb.netstand.nl/teams/view/767
https://knsb.netstand.nl/teams/view/779
https://knsb.netstand.nl/teams/view/779
https://knsb.netstand.nl/teams/view/775
https://knsb.netstand.nl/teams/view/775


Wie wordt clubkampioen, Ruben of Pieter?  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 juni, 2018 - 21:53  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 1. juni 2018   

De "vorentscheidung" van twee weken geleden kwam vorige week niet uit. Rogier 

verloor toen van Rens en Pieter won van Ruben. Vanmiddag deed Pieter goede zaken 

voor het clubkampioenschap, hij won van Elliot en staat nu op 10 punten. Pieter heeft 

het allemaal in eigen hand met nog 1 partij te spelen tegen Lars. Ruben kan bij een 

misstap van Pieter op gelijke hoogte komen met nog drie partijen te gaan. Voor de 

podium plaatsen doen Stella, Rogier, Jip en Elliot allemaal nog mee.  

  

  
Bekerloting groep B  

  

In de damegroep gaat Aron aan de leiding met 6.5 punten. Menko staat daar een half 

puntje achter, beiden hebben nog 1 partij te spelen. Berend kan de damegroep ook nog 

winnen als koploper Aron de laatste partij verliest. Berend staat een punt achter maar 

heeft nog twee partijen te spelen. Eli Alia kan het podium ook nog halen. Zij heeft vijf 

punten met nog een partij te spelen. Ruben B. is winnaar geworden in de torengroep. Hij 

kan niet meer worden ingehaald door Tom en Jarne die gaan uitmaken wie tweede of 

derde wordt. In de lopergroep is nog een partij te spelen. Ook in deze groep zijn 

beslissingen gevallen. Gianluca is de winnaar met 7.5 punten. De tweede plaats is voor 

Ate. Wie derde wordt weten we volgende week. Boaz heeft vijf punten maar is 

uitgespeeld. Alexander kan hem inhalen met zijn partij tegen Boaz H. Ties is bijna 



winnaar in de paardengroep met 11 punten en nog twee partijen te spelen. Ties heeft 

nog een concurrent en dat is Bram. Bram staat op 7 punten met nog vier partijen te 

spelen. De standen in alle groepen staan weer op de sit.  

  

In de beker is geloot voor de B groep, waarna direct is verder gespeeld. Aron en Eline 

moeten nog vluggeren. Beide snel schaak partijen werden door Eline gewonnen die in 

de loting werd gekoppeld aan Lars. Beide spelers wonnen een keer dus vluggeren. Dat 

wordt het ook in de match tussen Rogier en Jip. Beiden wonnen een partij dus 

snelschaken. Elliot is als eerste door naar de laatste drie. Hij won twee keer vanuit een 

behoorlijke achterstand van Jelger.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diploma's van groot naar klein!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juni, 2018 - 20:37  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 8. juni 2018   

Aan het einde van het seizoen halen veel kinderen hun diploma. Vanmiddag weer drie: 

Chris heeft het stap 3 diploma binnen met een heel goed cijfer: 8.5. Het aantal diploma's bij 

de jongste groepen gaat nog steeds door. Tycho en Lisa deden met goed gevolg het opstap 

1 examen. Tycho scoorde een 9 en Lisa een 8. Lisa is nog net geen zes jaar en volgens ons 

de jongste die ooit bij de club het opstap 1 diploma heeft gehaald. Gefeliciteerd allemaal!  

Komende weken gaan nog 7 kinderen opstap examens maken. We kunnen dus spreken 

over een opstap jaar. Mooi dat de verjonging binnen de club zo goed loopt.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interland Nederland - Duitsland 1e editie 
meteen een succes   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 juni, 2018 - 21:22  

Wedstrijddatum:  zondag, 10. juni 2018   

Tijdens en na de jeugdinterland Nederland - Duitsland heeft de organisatie veel leuke en 

vooral positieve reacties mogen ontvangen. Vooral over het samenkomen van de 

Nederlandse en Duitse schaakjeugd. Het idee is ontstaan in 2017 tijdens het SC de 

Paardensprong toernooi waar traditioneel veel Duitse schakers op af komen. Tijdens een 

gesprek kwam het idee naar boven en gingen we aan de slag. Namens Duitsland: Rene 

Martens en Nils Friedrichs (SC Aurich), Meino Adens (VFR Heisfelde Leer) en de 

Nederlanders Jozias Hillenkamp, Vincent Valens en Ronald van Nimwegen. De eerste 

contacten gingen wat stroef via de mail,waarna we besloten om regelmatig elkaar te 

treffen en bij te praten in restaurant Poort van Groningen in Bad Nieuweschans.  

  

  
  

Na het eerste gesprek, na de zomervakantie van 2017, kwamen heel veel ideeën naar 

boven over de toernooi opzet en de randactiviteiten maar het allerbelangrijkste was het 

vinden van een geschikte speellocatie, het liefst zo'n beetje op de grens. Deze was snel 

gevonden, de ideale locatie leek vesting Bourtange te kunnen zijn. Na wat zoekwerk op 

internet kwamen we er achter dat er in de vesting een paar zaaltjes waren die heel 

geschikt leken om daar te gaan spelen. We maakten in oktober een afspraak met de 

vestigings manager van Bourtange en de uitbaters van horeca gelegenheden. In 

Bourtange was men meteen enthousiast, schaken op deze locatie zou een hele mooie 

match zijn. Meerdere afspraken met onze Duitse collega's volgden waarin we nadere 

afspraken maakten, maar het voornaamste struikelblok wat de toernooi opzet. We 

konden spelen in aparte leeftijdgroepen of in een grote groep met de leeftijdgroepen 

door elkaar. Nadeel van spelen in leeftijdgroepen was wel het mogelijke verschil in aantal 

deelnemers uit beide landen. Besloten werd om in een groep te spelen met een maximum 

van 50 deelnemers per land.  

De naam die we voor het eerst toernooi hadden bedacht DNJS (Duits Nederlands Jeugd 

Schaaktoernooi) is in de eerste editie niet gebruikt. De website voor het toernooi was 

verrre van klaar. Jammer maar volgend jaar gaat deze naam wel de lucht in. Voor het 

eerste toernooi hebben we gekozen voor twee landenvlaggen die elkaar verbinden met 

de rode baan.  



  

  
Schaken op eenzame hoogte. (foto Monique Folkers)  

   

Voor de eerste editie hadden 51 Nederlandse en 39 Duitse schakers zich ingeschreven.  

Speellocatie's in Bourtange borden 1 t/m 18 in de Turfschuur en de borden 19 t/m 45 in 't 

Landshuys. Nadat de aanmeding om 12 uur was gesloten waren alle Nederlandse spelers 

aanwezig. Na de openingswoorden in Nederlands en Duits begonnen we wat later met de 

eerste ronde. Buiten heel mooi weer een graadje of 22 dus ideaal schaakweer. Helaas 

vielen vijf Duitse schakers af, maar met 85 deelnemers kunnen we in de eerste editie 

tevreden zijn. Het toernooi heeft de capaciteit om door te groeien naar 120 deelnemers 

voor de komende jaren. Namens Nederland veel Paardenspongers die we regelmatig de 

Turfschuur zagen, dus bij de beste borden. In de groep U18 had Pieter niet echt een goede 

dag. Vier gewonnen partijen uit 8 speelronden met 15 minuten + 3 seconden per zet op 

alle borden was wat onder de maat. Natuurlijk wist Pieter ook dat het niet lekker ging 

vandaag. Aron, Jorn, Jarne en Berend speelden in de U14 groep. Een sterke groep waarin 

alle bekers naar Duitsland gingen. Berend was de beste Paardenspronger van de vier met 

vijf gewonnen partijen, een mooie score op plek 10 van de 20 deelnemers in deze groep. 

Jarne en Jorn werden 14e en 15e met een puntje minder can berend. Aron werd 18e met 

drie gewonnen partijen.  

  

Rens en Ruben speelde in de U12 groep een wisselend toernooi. Ik zag beiden vaak bij de 

topborden maar daar verloren ze de meeste partijen. Vier punten uit acht partijen is een 

goed resultaat voor Rens en Ruben. Ruben werd op basis van WP 11e en Rens 12e. In deze 

groep 22 leeftijdgenoten. Elliot (U10) had bij de indelingen vaak pech dat hij na een 

gewonnen partij een tegenstander trof uit een oudere klasse die vaak meer ervaring 



hebben. Drie keer winst en een remise was goed voor plaats zes waar plek drie heel lang 

mogelijk bleek. Als je kijkt naar de WP punten (36.5) dan zie je ook een ongelukkige loting 

in Zwitsers want de nummer twee in deze groep met een punt meer scoorde een WP van 

28.  

Hedde werd in deze groep met 12 deelnemers 9e met drie gewonnen partijen. Boaz had 

pech in de U9 groep. Hij werd met drie punten gedeeld 3e maar kwam op basis van WP 

punten iets tekort, slechts 1 punt voor het podium. Jammer maar weer een leerzaam 

toernooi voor Boaz die goed kan meekomen met zijn leeftijdgenoten. Dan naar de 

jongste groep, de U8. Ook in deze groep was de club goed vertegenwoordigd. Imara en 

Mehran wisten twee partijen te winnen en werden 8e en 6e in de groep met 9 

deelnemers.   

  

Viel er niets te vieren voor de Paardensprong delegatie? Jawel, juist in deze jonge groep. 

Eli Alia werd heel knap 2e met vier gewonnen partijen tussen twee spelers van SC Aurich.   

  

Hoe deden de rest van de Nederlanders het? Op het podium waren in de zes 

leeftijdcategoriën 18 bekers te winnen. Elf gingen naar Duitse schakers, zeven naar de 

Nederlanders. De wisselbeker ging ook de grens over. Ramon Mildner van SC  

Wilhelmshaven is de eerste winnaar van het toernooi. Hij mag de beker in jaar bewaren in 

zijn collectie. Heel veel dank aan iedereen die vandaag heeft meegeholpen om er een 

fantastische dag van te maken. In totaal waren 20 vrijwillgers van diverse cubs op dit 

toernooi actief om de organisatoren te helpen.  

Was het Nederland tegen Duitsland? Voor een deel wel, belangrijker was dat schakers uit 

beide landen eens paar jaar elkaar ontmoeten.  

Volgend jaar weer? Zeker weten! We gaan weer om tefel zitten om de ideeën die vandaag 

hoorden verder uit te werken. Het noorden is een mooi toernooi rijker!  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieter clubkampioen!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 juni, 2018 - 23:00  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 15. juni 2018   

Pieter is vanmiddag voor het eerst clubkampioen geworden. De laatste partij die hij nog 

moest spelen won Pieter overtuigend van Lars die zich vooraf had voorgenomen roet in het 

eten te gooien. Pieter was erg blij met het kampioenschap en terecht want zijn naam komt 

in een heel mooi rijtje van clubkampioenen, zie de eregalerij. Hoe staat het er verder voor in 

de koningsgroep. Voor de plaatsen twee en drie zijn nog drie spelers in de race. Stella 

speelde remise tegen Elliot en won van concurrent Rogier. Rogier is uitgespeeld en heeft 

8.5 punten. Stella staat daar een punt achter maar heeft nog een partij te gaan, tegen 

Ruben. Ruben kwam niet in actie voor de competitie maar blijft ook kanshebber voor het 

podium met acht punten. Ruben speelt nog tegen Stella en Elliot. Mocht Stella winnen dan 

komt zij gelijk met Rogier. Het onderlinge resultaat is gelijk dus wordt het dan vluggeren. 

Rens won van Jip, voor beiden de laatste partij.   

  

Goede zaken voor Ruben in de beker. Tegen Stella werd de tweede partij gewonnen, dus 1 

match en 2 bordpunten voor Ruben. De eerste partij tegen Pieter werd ook door Ruben 

gewonnen. Ruben staat er dus goed voor om de beker te winnen. In de verliezersgroep was 

het vluggeren tussen Jip en Rogier wie naar de laatste drie zou gaan. Beide spelers wonnen 

hun partij met vijf minuten op de klok dus een barrage met voor Jip zes minuten om mat te 

geven en vijf minuten voor Rogier die aan remise voldoende had. Deze partij werd 

gewonnen door Jip. Hij gaat verder naar de laatste drie. In de competitie won Aletta in de 

damegroep verrassend van Menko. Hij liet zich mat zetten op h2. Aron heeft deze groep 

gewonnen, hij won van Jelger. Berend heeft nog een partij te gaan tegen Aletta en kan ook, 

net als Aron op 7.5 punten komen. Het onderlinge resulaat is in het voordeel van Aron. 

Berend is in ieder geval tweede. Eli Alia en Menko staan beiden op zes punten met een 

gelijk onderling resultaat, vluggeren dus voor plek drie. Ruben B. is winnaar van de 

torengroep. Wie tweede en derde wordt is nog niet bekend, het gaat tussen Tom en Jarne. 

In de paardengroep is Ties al winnaar. In deze groep gaan Sebastian, Bram en Casper 

uitmaken wie tweede en derde worden.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ruben bekerkampioen!  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 juni, 2018 - 20:38  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 22. juni 2018   

In de bekercompetitie werd vanmiddag de beslissende partij gespeeld tussen Pieter en 

Ruben voor de winst in het bekertoernooi. Pieter is al clubkampioen en moest winnen om 

nog een barrage eruit te slepen. Dat lukte de kersverse clubkampioen niet. Hij verloor 

ergens een kwaliteit en later nog zijn dame. Ruben dus bekerkampioen wat inhoud twee 

nieuwe winnaars in onze competities.  

  

  
  

In de koningsgroep speelde Ruben voor zijn bekerpartij remise tegen Elliot. Ruben komt 

daarmee op 8.5 punten, gelijk met Rogier maar het voordeel in onderling resultaat is er 

voor Rogier. Ook Stella kan op 8.5 punten komen als zij wint van Ruben. Het onderlinge 

resultaat tussen de spelers met 8.5 punten is dan weer is in het voordeel van Rogier. Stella 

wordt dan derde. Als Ruben wint dan is hij tweede en Rogier derde. Afwachten dus voor de 

laatste partij in de koningsgroep. In de andere groepen is ook verder gespeeld en zijn er al 

een aantal groepswinnaars, deze staan in kleurtjes op de site. In de damegroep hebben Eli 

Alia en Menko gevluggert om de derde plaats. Menko won met 2 - 1. In de verliezersgroep 

beker won Jip twee partijen van Elliot. Elliot is uitgespeeld en Jip speelt nog tegen Eline.  

  

De komende week richten we ons volledig op het kampeerweekend. Daarna hebben we 

nog twee clubmiddagen. 13 Juli is de laatste met prijsuitreiking, diploma's, buffet en ouders 

tegen kinderen toernooi. Eerst maar op kamp, een van de hoogtepunten van het jaar!  

  

 

 



Elia Alia op het podium in Meppel  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2018 - 22:03  

Wedstrijddatum:   

zaterdag, 23. juni 2018   

Afgelopen zaterdag organiseerde Schaakclub Meppel voor de tweede keer de Nationale 

Pupillendag, opnieuw in de toplocatie Scholengemeenschap Stad en Esch. Drie 

Paardenspongers deden mee aan het toernooi waar de jongste schakers van Nederland 

elkaar treffen. Mehran kon niet meedoen met het NOSBO PJK maar omdat de NOSB geen 

H speler had mocht Mehran meedoen bij de H'tjes en deed dat naar behoren. Drie punten 

voor ons jonge clublid is een goede prestatie. Bij de H'tjes deden 32 kinderen mee, Mehran 

werd 18e.  

  

  
Foto: toernooi site  

  

In de G Groep speelden Aletta en Eli Alia, beiden vorig jaar op het podium. Het lukt Aletta 

dit jaar niet om deze prestatie te evenaren. Met drie gewonnen partijen eindige Aletta in de 

middenmoot op de 30e plaats. Er deden 42 kinderen mee. Elia Alia speelde een prima 

toernooi. Ze zat bijna alle speelronden op een live bord. Met vijf punten uit zes partijen was 

het meisjeskampioenschap mogelijk maar juist in de laatste ronde ging het mis. Ik denk te 

snel gespeeld maar met vijf punten werd Eli Alia net als vorig jaar tweede onder de meisjes 

en vijfde in het algemeen klassement. Dat wes een verbetering t.o.v. vorig jaar toen ze 

zevende werd. Onze clubleden speelden niet in het geel maar een blauw t shirt die voor alle 

deelnemers beschikbaar was. Zie de toernooi site voor alle informatie en veel foto's.  

  

http://www.nationalepupillendag.org/
http://www.nationalepupillendag.org/
http://www.nationalepupillendag.org/


  
Foto: toernooi site  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eli Alia in Dagblad v/h Noorden  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 juni, 2018 - 12:57  

Wedstrijddatum:  dinsdag, 
26. juni 2018   
De prestatie van Elia Alia is niet onopgemerkt gebleven. In het Dagblad van het Noorden 
verscheen vandaag onderstaand bericht.  
  

   

  
  

 

 

 

 

 



7e Kampeerweekend weer een groot succes!   

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 juli, 2018 - 19:28  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 29. juni 2018 - zondag, 1. juli 2018   

Waarom gaat een schaakclub op kamp? Deze vraag horen we regelmatig en het 

antwoord is eigenlijk heel simpel. In dit weekend leren wij en de kinderen beter kennen 

en de kinderen elkaar. Op de clubmiddag zitten ze in vaste trainingsgroepjes waardoor 

ze minder contact met elkaar hebben. Ook de ouders die meegaan maken meer kennis 

met onze club en met elkaar. Tijdens het kamp ontstaan ook zomaar spontaan nieuwe 

vriendschappen tussen de kinderen. En schaken, dat doen we heel weinig. Natuurlijk 

gaan schaakborden, stukken en varianten van het schaakspel mee maar er is meer tijd 

voor spellen, speurtocht, Weerwolven en natuurlijk kampvuur. In dit seizoen het tweede 

kampeerweekend want aan het begin van het seizoen, eind augustus gingen we ook al. 

In de planning willen we weer terug naar het eind van het seizoen dus twee keer op 

kamp in een seizoen.  

  

  
  

Vrijdag vertrokken de kwartiermakers Miryam, Sjoerd en Ronald om 12 uur met twee 

volgepakte auto's naar camping de Vledders in Schipborg. Voor de vierde keer zijn we te 

gast op deze fantastische camping. Dit jaar zitten we niet in 't Schoaphok maar in de 

Turfschuur. We waren met reserveren net wat te laat om weer de in 't Schoaphok te 

kunnen verblijven. De Turfschuur ligt op een geweldig mooie locatie, met uitzicht op het 

meertje. Als het slecht weer is heb je misschien een probleem met het wat kleinere 



onderkomen maar daar hebben we dit weekend geen last van, de voorspelling zijn 

bijzonder goed met op elke dag een 10 als weercijfer. Wat een verschil met vorig jaar 

toen we eind augustus gingen en het in de nacht erg koud was en we op zondagmorgen 

een flinke regenbui kregen. De kwartiermakers richten alvast het kamp in, auto's 

leeghalen en alvast wat tenten opzetten. Even na drie uur gaat Ronald terug naar de 

Hunzeborgh om een aantal kampeerders op te halen. Sjoerd en Miryam blijven achter 

om de kinderen die rechtstreeks gaan op te vangen en te vertellen waar ze hun tent 

kunnen opzetten.   

  

Het wordt een druk weekend met een record aantal deelnemers. Het hele weekend 

blijven 32 kinderen, ouders en trainers op het kamp. Voor het eerst hebben we een 

zaterdag programma voor clubleden die niet het hele weekend kunnen en soms wel wat 

jong zijn om te kamperen. Op zaterdag zijn we met 45 deelnemers op kamp. Als alle 22 

tenten zijn opgezet gaan we genieten van een Chinese maaltijd. Standaard onderdeel 

van ons programma. Tijdens eerdere weekenden werd er ter plaatse gekookt maar dat 

leverde heel veel werk op. Gemak dient de mens en de plaatselijke Chinees heeft een 

goede dagomzet. Nadat de corveeploeg zijn werk heeft gedaan is het tijd voor levend 

stratego. Een van de toppers in ons programma. Pal achter het terrein van de Vledders 

ligt een heide veld waar we het spel spelen. Twee teams met voor ieder tien 

deelenemers spelen het spel ruim anderhalf uur, waarna we terug keren naar de 

camping. Daar is het kampvuur aan dus marsmellows maken. In de planning staat 

Weerwolven maar na deze lekkernij kiezen de kinderen hun eigen weg, voetballen, 

schaken enz. Pas tegen half elf is het te laat om te Weerwolven dus gaan de kinderen 

hun tenten in. Ouder en trainers zoeken het kampvuur op om even na middernacht hun 

tent op te zoeken.  

  



  
  

Zaterdagmorgen is het al snel warm op de camping. Om acht uur zijn de meeste tentjes 

al open. Vandaag gaan we naar Boswachterij Gieten om daar een speurtocht te doen 

uitgezet door Staatsbosbeheer en kunnen de kinderen het Boomkroonpad op. Tijdens 

het ontbijt komt onze speciale gast aan op de camping. Eelke de Boer, jaren lang clublid 

en Nederlands Kampioen bij de B spelers (NK Assen) komt langs om zijn 

maatschappelijke stage voor school bij ons te vervullen. Eelke gaat vandaag helpen bij 

de speurtocht en de BBQ die later vandaag op de planning staat. Als de corvee ploeg 

klaar is gaan we op pad met een lunchpakket want we gaan ook picknicken. De kinderen 

en begeleiders worden ingedeeld in vijf groepjes. Zij lopen door het bos om opdrachten 

te doen en spulen te verzamelen uit het bos. Met een knapzakje gaan ze op pad. De ruim 

drie en een halve kilometer is voor niemand een probleem. Als we terug zijn bij het 

beginpunt gaan we eerst eten en daarna is het tijd om het Boomkroonpad op te gaan. 

Een aantal deelnemers blijft beneden, hoogtevrees! Als we terug komen op de camping 

is het tijd voor vrije tijd. Totdat de BBQ begint. Wie kan je beter vragen voor de BBQ 

verzorging dan Twan, hij is er vandaag weer bij om het vlees perfect klaar te krijgen met 

hulp van Ruben en Sjoerd Jan. Aan tafel zitten we met met 45 personen dus een hele 

opgave. De BBQ wordt compleet met friet van de camping, heel veel stokbrood met 

kruidenboter en salade.  

  



  
  

Na de BBQ blijven we op de camping. De jongste trainers Martijn, Tom en Ruben 

hebben een voetbalvariant gepland en deze wordt gespeeld op het voetbalveld op de 

camping. Daarna is het tijd (eindelijk!) voor Weerwolven waaraan ook de meegereisde 

ouders aan meedoen. Spelleider sinds jaren: Tom. Naarmate het schemerig wordt laaid 

het kampvuur hoger op. Tijd voor lekkernijen en dan als het donker is gaan de kinderen 

hun tent in. Ouders, middelbare scholieren en trainers genieten nog een tijd van het 

kampvuur en het mooie nachtweer. Rond half twee ligt iedereen in zijn tent. Morgen 

weer een mooie dag.  

  

De meeste tenten zijn op op zondagmorgen ook vroeg open. Mijn wekker staat op 8 uur 

maar een half uur eerder brandt ik al de tent uit. Na een douche en koffie staan de 

trainers weer fit voor de groep. Eerst ontbijt, daarna gaan we zwemmen. Niet in 

Zuidlaren maar naar het subtropisch zwembad in Veendam. Nadat de afwas is gedaan 

vertrekken we. Ik lever een achterbank met kinderen af om daarna terug te keren naar 

de camping. Opruimen staat op het programma. Het zwemprogramma duurt ruim twee 

uur. Daarna is het vertrek naar de camping waar een lunch wacht. Daarna is het tenten 

afbreken, inpakken en opruimen. Ouders halen hun kinderen op en als laatste verlaten 

de kwartiermakers van vrijdag het terrein. Het kampeerweekend zit erop. Het is 

omgevlogen met een record aantal deelnemers. Gelukkig hebben we de ruim 200 foto's 

nog. Kijk op de site bij fotoboek  > fotboek nieuw, daar staan twee serie's. Volgend jaar 

weer, natuurlijk. Komende weken gaan we een weekend plannen. Het wordt weer in de 

maand juni. Dank aan de ouders die ons dit weekend hebben geholpen. We kunnen 

terugzien op een fantastisch weekend.  



  

Erepodium club en bekerkampioenschap  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 juli, 2018 - 22:35  

Wedstrijddatum:   

woensdag, 6. juni 2018   

De laatste beslissende partijen voor het erepodium in de club en bekercompetitie zijn 

vanmiddag gespeeld. In de koningsgroep eindigde de partij tussen Stella en Ruben in 

remise. Dit resultaat betekent dat Ruben tweede is geworden achter clubkampioen Pieter. 

Rogier legt beslag op de derde plaats. Omdat Stella er volgende week niet is en twee 

partijen in de beker qua tijd niet haalbaar was, besloten we in overleg met Stella en Pieter 

een partij te spelen om de tweede en derde plaats in de bekercompetitie. Deze match werd 

door Stella gewonnen. In de andere groepen kon alleen worden gespeelt in de 

paardengroep. Casper won van Ties en Imara van Lisa. De eindstanden in alle groepen bij 

uitslagen > competitie > eindronde. In de B groep beker staat nog een partij open tussen Jip 

en Eline. Deze wordt volgende week op de laatste clubmiddag gespeeld.  

Op de laatste clubmiddag worden de laatste diploma's van het seizoen uitgereikt. Naast 

bekers voor de groepswinnaars en het erepodium in de club en bekercompetitie zijn er 

prijzen voor iedereen die dit jaar heeft gespeeld in de clubcompetitie.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laatste clubmiddag in traditionele stijl  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 juli, 2018 - 23:03  

Wedstrijddatum:   

vrijdag, 13. juli 2018   

We hebben een geweldig seizoen achter de rug. Mooie resultaten van onze clubleden op 

diverse NK's, Eli Alia die na de Pupillendag zelfs het Dagblad v/h Noorden haalt. En wat 

te denken instroom van veel jonge jeugdleden, de basis voor onze club. En als klap op de 

vuurpijl twee super leuke kampeerweekenden in een seizoen. De laatste clubmiddag is 

een traditionele met schaakspelletjes tijdens de clubmiddag, de prijsuitreiking, buffet 

waar iedereen die eraan meedeed iets lekkers meeneemt en het ouder tegen kinderen 

toernooi.  

  

  

  

Voorafgaand aan de prijsuitreiking, in een bomvolle Hunzeborgh (ruim 80 ouders en 

kinderen) werden de laatste diploma's van het seizoen uitgereikt. De laatste geslaagden 

zijn: Jelger stap 3, Aron stap 2, Sebastian stap 1 en opstap 2, Tycho en Pim opstap 2 en 

Annika Jacob en Jens opstap 1. Gefeliceerd allemaal. In totaal hebben dit seizoen 34 

kinderen een (op)stap diploma gehaald, een clubrecord! Iedereen die heeft meegedaan 

aan de interne competitie kreeg tijdens de prijsuitreking een aandenken aan het seizoen. 

Voor de drie beste spelers in de paarden, loper, toren en dame groep een beker. Voor de 

nummers 4 t/m 8 in de koningsgroep een grotere medaille. En natuurlijk bekers voor de 

beste drie spelers in de interne en bekercompetitie. De prijzen werden uitgereikt door 



Sjoerd en Miryam. Martijn mocht als beker en competitiewinnaar van vorige seizoen de 

wisselbekers overhandigen aan de nieuwe clubkampioen Pieter en bekerkampioen 

Ruben. Helaas konden door activiteiten op een aantal scholen niet iedereen aanwezig 

zijn. De prijzen bewaren we tot volgend seizoen.  

  

Na het buffet waar ruim 50 kinderen en ouders aan meededen was het tijd voor het 

ouders tegen kinderen toernooi. Na veel jaren waar de ouders het onderspit delfden 

wisten ze nu nipt te winnen met 51 tegen 50.  

  

De foto's van de laatste sfeervolle clubmiddag seizoen 2017 - 2018 zijn geplaatst. Klik 

hier voor de reportage.  

  

  

  

De eerste clubmiddag van het seizoen 2018 - 2019 is op 7 september. De week ervoor 

zitten de trainers in vergadering. We gaan dan onder meer praten over de vele 

vernieuwingen binnen onze club die we volgend seizoen willen doorvoeren. Iedereen 

een hele fijne vakantie!  

  

 

 

 

 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-13-juli-2018.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-13-juli-2018.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-13-juli-2018.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-13-juli-2018.html


Schaakstukken in voormalig concentratiekamp 
Dachau  

Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 augustus, 2018 - 23:17  

Tijdens onze zomervakantie in Slovenië en Zuid - Duitsland bezochten we het voormalig 

concentratiekamp Dachau. Het bezoek hebben we als zeer indrukwekkend ervaren. In de 

permanente tentoonstelling waar de geschiedenis van het concentratiekamp uitvoerig 

wordt weergegeven kwamen we een schaakset tegen. De stukken zijn door een onbekende 

gevangene gemaakt uit hout in 1933. Het schaakbord stamt uiteraard niet uit deze tijd.  

  

  
  

De geschiedenis van het schaken in het concentratiekamp wordt alsvolgt toegelicht:  

Schaken was een populair tijdverdrijf in de spaarzame vrije tijd die de gevangenen hadden. 

Het was niet alleen entertainment maar het hielp ook de gevangenen om hun hersenen 

actief te houden. Er werden zelfs schaaktoernooien georganiseerd. Schaakstukken van 

hout konden alleen gemaakt worden door gevangen die toegang hadden tot 

gereedschappen en materialen. Degene die dat niet hadden maakten de stukken van 

brood.  

   



   
Jammer genoeg staat het bord verkeerd met het zwarte veld aan de rechterhand. Ik heb 

hierover een mailtje gestuurd.  

  

 


