
Eerste clubmiddag met loting bekertoernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 september, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 3. september 2010 
Vandaag zijn we gestart met het nieuwe schaakseizoen 2010-2011. Ten opzichte van vorig 
seizoen is het  ledenaantal iets gedaald. Op dit moment heeft de club 30 leden en is er weer 
ruimte voor nieuwe instroom. Vanmiddag kwam Pieter een kijkje nemen op de club. Hij 
mag vier clubmiddagen meedoen en kijken of de schaaksport iets voor hem is. Thom, 
Miedo en Niels gaan naast het volgen van de schaaklessen ook andere dingen doen op de 
club. Zo mogen ze meedenken aan organisatorische zaken en mogen ze af en toe lesgeven. 
  
De indeling in de trainingsgroepjes is iets gewijzigd. Ronald heeft de oudste clubleden 
onder zijn hoede. Anders en Miryam hebben nu een eigen trainingsgroep. Bram heeft nu 
een volledig nieuw groepje. Evie is met haar groep verhuisd naar de kleine zaal. 
  

 
  

  
Ieder seizoen starten we met de bekercompetitie. Eerst wordt er een voorronde gespeeld. 
Dit jaar bestaat de voorronde uit 6 poules van 5 schakers. De kinderen worden in de poules 
geloot waarbij we rekening houden met de speelsterkte. Eerst worden de zes kinderen met 
de laagste rating of zonder rating ingeloot. Daarna de volgende zes enz. De zes kinderen 
met de hoogste rating zijn als laatste aan de beurt. De loting is altijd een spannend 
moment. Ook nu hoorden we weer reactie wanneer iemand was ingeloot. Volgende week 
wordt de eerste ronde gespeeld. Iedereen speelt twee keer tegen elkaar, een keer met wit 
en een keer met zwart. Het speel tempo bedraagt 10 minuten per persoon per partij. De 
beste twee van elke poule gaan naar de finale ronde. De nummer 3 t/5 van iedere poule 
gaan verder spelen in de B groep waar ook prijzen te verdienen zijn. 
  



Net als vorig seizoen hebben we hulp nodig van onze clubleden. Wekelijks zijn twee 
kinderen aan de beurt. A.s. vrijdag zijn Felix en Daan hulpje van de week. Het hulpjes 
schema staat binnenkort ook op onze website. 
  
Tijdens onze vakantie zagen we in Venetië veel mooie schaakborden. Onderstaand twee 
foto’s. Kom je ook iets leuks tegen wat met schaken te maken heeft. Maak een foto en stuur 
die ons toe. We zetten de foto dan op de site. 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drie prijzen op stappenkampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 september, 2010 - 20:50 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 4. september 2010 
Het stappenkampioenschap is altijd het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. Op dit 
kampioenschap komen altijd wat minder deelnemers af dan op een gemiddeld Grand-Prix 
toernooi. Misschien komt dat omdat de club nog maar net zijn gestart en dat veel kinderen 
vlak voor de zomervakantie hun diploma hebben gehaald en niet direkt willen spelen in een 
hogere stap. Toch boekte het toernooi een record aantal deelnemers 68! Onze club was met 
9 schakers goed vertegenwoordigd. Jammer dat een aantal kinderen niet konden komen. 
Met name bij Stap 1 hadden ze goede kansen gehad. 
  
Koen en Eline deden mee bij de Stap 1 groep. Eline had al een tijdje geen toernooien 
gespeeld. Dus leuk dat ze nu weer meedeed. Eline had in de groep een vrij hoge rating maar 
schaakte een beetje wisselvallig. Ik zag goede partijen op het bord verschijnen maar in 
andere partijen was ze minder gelukkig. Toch scoorde ze 3 punten waar ze tevreden mee 
mag zijn. Koen en Joris, die een Stap hoger uitkwam hadden fikse plannen voor vandaag. 
De broers hadden thuis zich voorbereidt op dit toernooi. Vorig seizoen had Koen ook een 
flitsend seizoen start waar hij veel prijzen won en veel ratingpunten. Vandaag ging het ook 
weer voortreffelijk. Met 3 uit drie deelde Koen de eerste plaats. Daarna werd een partij 
verloren maar uit de laatste drie partijen scoorde Koen nog twee punten. De vijf gewonnen 
partijen waren genoeg voor een fraaie derde plaats. 

 
 
Eindstand stap 1 
No. Naam            Club           Score  WP    SB     PS    rat. TPR  W-We 
1. Rik de Vries     Veendam        6.0    32.0  26.50  27.0  0815 1020 +1.55 
2. Mees Voorintholt Schaakkwartier 5.5    28.5  22.25  21.0  0713 917  +1.82 
3. Koen Nolden      Paardensprong  5.0    30.0  19.00  21.0  0761 860  +0.96 
13.Eline Hoexum     Paardensprong  3.0    22.0  5.00  13.0   0718 576  -1.27 
 
Joris speelde net als zijn broertje een prima toernooi. In de partij tegen clubgenoot Daniel 
stond Joris bijna de hele partij voor, maar Daniel wist met heel veel denkwerk de partij naar 
zich toe te trekken. Beide schakers hadden de volle tijd van 20 minuten per persoon nodig 
om tot een beslissing te komen. Ondanks de verliespartij toch winst voor Joris, goed de tijd 



gebruikt. Zo zien we dat graag. In partijen die binnen een paar minuten zijn afgelopen is iets 
niet goed gegaan! Hugo speelde de hele middag prima op zijn niveau. Drie en een half 
punten is een keurige 50% score. Daniel miste de eerste ronde. Hij stond met zijn vader bij 
het verkeerde gebouw (het denksportcentrum). Gelukkig kon Daniel in de tweede ronde 
aanschuiven maar wel met een verliespartij. Daniel won 5 partijen op rij en stond verrassend 
bovenaan! In de laatste partij had hij aan een remise genoeg om kampioen te worden. In de 
laatste ronde speelde hij tegen Leonard en in deze partij ging het mis. Daniel verloor wat 
stukken maar bleef geconcentreerd doorschaken. Een Pion wist hij te promoveren maar de 
veroverde Dame ging jammer genoeg weer snel van het bord door het verplicht opheffen 
van schaak. Op dat moment stond de tegenstander schaak wat Daniel niet gezien had. De 
partij ging verloren maar wel een mooie derde plaats, met en gemiste eerste ronde! 
 
Eindstand stap 2 
No. Naam         Club            Score  WP  SB    PS   rat. TPR  W-We 
1. Leonard in 't Veen Unitas     5.5   29.0 22.25 24.0 0922 1172 +2.16 
2. DaanVoorintholtSchaakkwartier 5.5   29.5 21.50 21.5 0985 1143 +1.32 
3. Daniel Apol   Paardensprong   5.0   30.5 22.25 20.0 1002 1185 +1.31 
6. Joris Nolden  Paardensprong   4.0   27.0 12.00 13.0 0712 862  +1.32 
8.Hugo v/d Molen Paardensprong   3.5   29.0 12.25 16.0 0861 802  -0.51 

Bij de Stap 3 groep vier schakers van onze club: Levi, Jonas, Niels en Martijn. Levi had niet 

echt een goede schaakmiddag. Hij zat wat onrustig achter het bord en had geregeld meer 

oog voor de borden naast hem dan voor zijn eigen bord. Dat heeft zeker invloed gehad op 

de score. Levi scoorde 2.5 punten. De winstpartijen boekte Levi tegen clubgenoten Niels en 

Jonas. Voor Jonas was het een hele nieuwe ervaring om de hele middag te spelen tegen 

kinderen met een veel hogere rating. Jonas wist anderhalf punt te scoren en eindigde op de 

laatste plaats in de groep. Daar moet wel bij vermeldt worden dat Jonas de aller jongste was 

in deze groep (zie de foto in een partij tegen de latere kampioen!)  

  

 

  

Niels had ook een lastige middag en scoorde net als Levi 2.5 punten. Daar zaten drie 
remises bij o.a. tegen Martijn. De partij tegen Martijn Schaveling stond Niels een Dame voor 
en moest flink nadenken om mat te zetten. Niels was in tijdnood en de vlag stond op vallen. 



Gelukkig greep Hiddo toen in. Bij het Rapid schaken mag je niet zonder intentie te winnen 
doorspelen, om zodoende je tegenstander door de vlag te jagen. In dit geval kon Niels zijn 
tegenstander alleen maar schaak opheffen. Niels wist een partij te winnen, tegen Jonas. 
Martijn won al eerder prijzen op het stappentoernooi. De afgelopen twee seizoenen wist hij 
derde te worden bij Stap 1 en 2. Vandaag lukte dat ook bij Stap 3. Met een winstpartij en 6 
keer remise legde Martijn beslag op de derde plaats. 
 
Eindstand stap 3 
No. Naam               Club           Score WP  SB    PS    rat. TPR W-We 
1. Lisanne Waardenburg Het Kasteel    5.5  23.0 16.25 19.5 1331 1263 -0.39 
2. Gyan de Haan        Schaakkwartier 4.5  25.0 15.25 18.5 0990 1229 +2.11 
3.Martijn vanNimwegen  Paardensprong  4.5  26.5 15.75 17.0 0952 1226 +2.41 
7.Niels van Nimwegen   Paardensprong  2.5  25.0 7.00  12.0 0975 1017 +0.18 
8. Levi Nies           Paardensprong  2.5  23.5 5.00  11.0 1154 1021 -1.25 
10. Jonas Hilwerda     Paardensprong  1.5  24.5 4.25  5.5  0924 885 -0.43 
Plaats 2 t/m 5 op onderling resultaat 
 
Een mooie start van het seizoen voor de club. Nog niet eerder wisten we zoveel te winnen 
op het stappenkampioenschap. Dat belooft dus wat voor dit seizoen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekercompetitie van start, winst voor Eline 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 september, 2010 - 20:50 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 10. september 2010 

Voor aanvang van het seizoen maakten we bekend dat er weer plaats is voor nieuwe 

clubleden. Vorige week kwam Pieter een kijkje nemen op de club, en dat beviel zo goed dat 

hij nu clublid is. Vandaag weer een nieuw gezicht op de club, Sytze. Hij is net als Pieter 7 jaar 

en weet al behoorlijk wat van schaken. Miryam was door ziekte afwezig zodat ik haar 

groepje waar nam, samen met Miedo. Miedo gaat komende weken met de allerjongste 

schakers aan de slag om het spel op het bord te verbeteren. Vanmiddag kreeg Tess privé les 

van hem. Pieter gaat meespelen in de competitie. Een zware opgave om tegen gevorderde 

schakers te spelen maar je leert er veel van. In de competitie schaken we altijd met een klok, 

vandaar dat Niels Pieter de regels heeft geleerd hoe je met een klok schaakt. Jongens, 

welkom op de club!  

Een kleine verhuizing binnen de groepjes. Remy komt niet meer terug op de club. Felix 

verhuisd naar het groepje van Anders. 

  

  

De eerste ronde van de beker competitie stond vandaag op het programma. Kasper en 

Menno konden niet aanwezig zijn maar hadden zich keurig afgemeld zodat ze hun partijen 

kunnen inhalen. In de meeste poultjes wonnen de schakers met de hogere rating maar er 

waren ook verrassende uitslagen. In poule C won Levi een keer van Thom maar de 2de partij 

eindigde in remise. Levi keek in deze partij meer naar andere borden dan zijn eigen. De 

concentratie is er dus nog niet bij Levi. In de trainingsgroepjes gaan we daar weer aandacht 

aan besteden. In groep A had Martijn de nodige moeite met Joris die heel goed partij gaf. 

Op dit bord duurde de partijen het langst. Martijn wist wel 2 punten binnen te halen maar 

complimenten aan Joris, prima gespeeld. Ook complimenten voor Ruben. In poule B 

maakte hij het Niels erg lastig, vooral in de eerste partij waar Niels had heel lastig had. De 

punten gaan wel naar Niels, maar leuk om te zien dat Ruben goed mee kan komen. In poule 



D de verrassing van de middag. Eline wist heel fraai een partij te winnen van Jonas, toch een 

van de kandidaten voor een podium plek. Een belangrijk punt want de 2 besten per poule 

gaan door naar de finale ronde. 

  

 

  

 

In elke poule is wekelijks een schaker vrij. Zij krijgen in de kleine zaal van Sjoerd les in 

snelschaken. Bij het snelschaken zijn wat afwijkende regels die Sjoerd de schakers bij gaat 

brengen zodat we ook aan snel schaak kampioenschappen mee kunnen doen. 

Info over de website. We maken op dit moment gebruik van een gratis website. De site 

heeft nogal wat beperkingen waardoor we genoodzaakt zijn een andere oplossing te 

vinden. Mogelijk wordt onze oude site omgebouwd. Tot een nieuwe site klaar is blijft deze 

site in de lucht voor het laatste nieuws. Bij foto´s komen de komende tijd foto`s van de 

belangrijkste toernooien van vorig jaar. Goed om regelmatig eens te kijken Op de nieuwe 

site komt in ieder geval een archief met alle verslagen van de afgelopen jaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel afgelaste partijen in tweede bekerronde 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 september, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 17. september 2010 

Door o.a. activiteiten op de Dom Helder Camara School veel afwezigen op de clubmiddag. 

Hierdoor konden veel partijen niet doorgaan. Alle schakers hadden zich keurig afgemeld 

zodat ze hun partijen kunnen inhalen. We volgen het bekerschema waar na de 5e ronde een 

inhaal ronde is gepland. Schakers die meerdere partijen "achter lopen" gaan deze eerder 

inhalen, dus spelen ze meerdere partijen op de clubmiddag. 

 

In poule A konden beide partijen gewoon doorgaan. Martijn speelde tegen Danny die met 

het tempo van Martijn meeging. Dat was niet heel verstandig. Martijn kan goed 

snelschaken en heeft al snel een plannetje gemaakt. Als je met het tempo meegaat zie je 

snel iets over het hoofd wat je de partij kost. Dat gebeurde in twee partijen met Danny. 

Binnen 10 minuten waren twee partijen gespeeld met twee keer winst voor Martijn. Voor 

Danny een goede leerschool: speel gewoon je eigen tempo. In poule A was Menno 

ingedeeld maar we hebben hem nog niet gezien op de clubmiddag. Om de competitie in 

poule A uit te kunnen spelen hebben we Sytze aan deze poule toegevoegd. Sytze weet al 

wat van schaken en dat liet hij zien in de partijen tegen Joris. Joris de een ervaren schaker en 

wist de partijen natuurlijk te winnen, maar het spel van Sytze als beginnend schakers was 

goed te noemen. Sytze gaat er de komende weken veel bij leren en zijn we benieuwd hoe 

zijn spel gaat ontwikkelen. 

 

In groep B trof Niels Brenden. Brenden kan goed schaken als hij maar rustig blijft. Dat lukte 

vanmiddag en in de partijen had dat bijna succes. De eerste partij ging naar Niels, waar 

beide spelers veel tijd voor namen. In de tweede partij had Brenden de witte stukken en 

schaakte een goede partij. Hij bracht Niels in de problemen door met een Dame in te breken 

in de verdediging. Dat leverde en Toren winst op op veld A8. De Dame stond achter een 

muurtje Pionnen en mist daardoor zijn kracht. Je moet de Dame weer actief maken, dus een 

Pion slaan of weg over de 8e rij. Niels had dat goed in de gaten en nam het initiatief over. 

Brenden had een kans om de Dame van A8 weg te halen maar zag dat over het hoofd. Met 

een wel actieve Dame wist Niels de partij naar zich toe te trekken. Beide spelers gebruikten 

weer goed hun tijd. Niels is dat wel gewend. Voor Brenden een winstpunt uit beide partijen. 

 

In dezelfde groep is Brenden's jongere broertje Justin ingedeeld. Hij speelde twee keer 

tegen Ruben. Ruben speelde vol op de aanval waar Justin verdedigend niet de oplossing 

wist te vinden. Beide partijen werden gewonnen door Ruben die nu tweede staat in de 

poule. 

 

Levi is de koploper in poule C en is de favoriet in deze poule. Vandaag was Waut zijn 

tegenstander. Waut kan goede partijen spelen als hij zich goed op het spel concentreert. 

Vanmiddag leek dat wat minder te zijn. Ik zag hem wat foutje maken waardoor in beide 

partijen de de beslissing was gevallen. Tegen Levi kan je deze foutjes niet meer rechtzetten, 



sterker nog Levi maakt daar volop gebruik van om snel de partij te beslissen. 

Voor Levi twee punten erbij, Waut heeft nog volop kansen, het waren zijn eerste twee 

partijen. 

 

Het talenten klassement loopt nog niet tijdens het bekertoernooi, maar mochten er punten 

te geven zijn dan ging het maximaal aantal punten vandaag naar Felix. Hij schaakte tegen 

Jonas en gaf heel goed partij. Beide partijen eindigden in een eindspel waar Pionnen en 

Torens op het bord stonden. Natuurlijk heeft Jonas veel meer kennis van het eindspel 

waardoor hij de partijen won. Maar het is goed om te zien dat Felix heel lang stand hield 

tegen Jonas. Ook maakten beide schakers prima gebruik van de tijd op de klok. Eline had al 

voor een verrassing gezorgd door een punten te pakken tegen Jonas. Tegen Matthijs was ze 

duidelijk de betere, wat natuurlijk geen verrassing is. Matthijs schaakt ook nog niet lang 

maar soms zit er een verrassende uitslag in. Voor Matthijs en ook de andere beginnende 

schakers zijn dit partijen om van te leren.  

 

In poule E en F kon niet gespeeld worden. De schakers die deze ronde vrij waren en degene 

zonder tegenstander speelden snelschaken o.l.v. Sjoerd in de kleine zaal. Bij snelschaken 

zijn er wat andere regels en het is handig als je weet hoe je moet snelschaken, ook bij Grand 

- Prix toernooien. Dat zal een dag later blijken tijdens de GP in Gerkersklooster. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Niels wint derde plaats op Grand Prix De Twee 
Kastelen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 september, 2010 - 20:25 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 18. september 2010 
Al jaren lang worden er door de NOSBO Grand Prix Toernooien georganiseerd in de 
provincies Groningen en Drenthe. De Friese Schaakbond (FSB) gaat vanaf dit seizoen ook 
een eigen Grand Prix cyclus organiseren. Vandaag de eerste in Gerkesklooster, een half 
uurtje rijden van de Stad. Slechts 36 schakers waren aanwezig op het eerste Friese GP 
toernooi, met heel veel NOSBO schakers. Het aanvang tijdstip stond op 13.00 uur, voor veel 
voetballers die wat later op de ochtend moeten spelen een niet te halen tijdstip. Jammer 
voor het toernooi, de organisatie was prima voor elkaar. 

 
 
  

  
Wij waren met vijf schakers aanwezig; Daan, Hugo en Niels speelden in de C groep, Jonas en 
Martijn in groep B. In de eerste ronde speelde Jonas tegen een meisje uit Leeuwarden. In 
deze partij kwam Jonas een Loper achter te staan. De partij ging het eindspel in met voor 
Jonas een Loper en een paar Pionnen, tegen twee Lopers en Pionnen van de 
tegenstandster. De hele partij had Jonas tijdvoordeel van een kleine twee minuten. Beide 
schakers kwamen in tijdnoot, wat een spannend slot van deze partij betekende. De 
tegenstandster van Jonas had goed door dat ze tijd moest terugwinnen en dat lukte haar 
prima. Jonas moest na iedere zet langer nadenken wat meer tijd koste. De partij ging de 
laatste minuut in. Jonas dacht met 26 seconden op zijn klok dat hij had gewonnen, maar de 
0 bleek een 8 te zijn, dus doorschaken (in deze groep werd gespeeld met digitale klokken). 
Jonas had het lastig met de slimme zetten van de tegenstanders, maar redde het net. Met 
vier seconden op zijn klok verschenen de nullen op de klok van zijn opponent. Een vol punt 



was binnen. Martijn kwam speelde een aantal ronden later tegen dit meisje die schaakt bij 
Philidor. Ook nu had ze met wit een mooie aanval opgezet. Met een Dame op de A lijn 
probeerde ze door te breken in de stelling van Martijn maar daar had ze hulp bij nodig van 
een Toren. Deze Toren dekte het mat veld op F1 (de Koning stond achter de paaltjes. Ik zag 
Martijn op de kans loeren dat de Toren verzet zou worden. Dat gebeurde en met een flinke 
zet met de kreet mat won Martijn de partij. Zijn tegenstanderster verbouwereerd 
achterlatend... 
  

 
  

  
Martijn schaakte met wit tegen Jonas. Deze partij eindigde in een remise, aangeboden door 
Martijn. Gezien de stelling leek dit terecht. Jonas had een Koning en een Toren, tegen een 
Koning, Loper en een Pion op de A lijn van Martijn. Of dit werkelijk remise was, ik weet het 
zo niet. De Loper stond op een wit veld, het promotie veld is zwart op A8. Martijn had door 
kunnen spelen gezien de tijd. De klok voor Jonas stond op 1.49 die van Martijn op ruim 8 
minuten. Martijn scoorde nog een keer een remise partij tegen  Daan Voorintholt   van 
schaakclub Grijpskerk. Voor Martijn een bekende tegenstander. Martijn stond een Loper 
voor en had een plannetje gemaakt om de partij te beslissen. Of Daan dit gezien had weet ik 
niet, maar hij gaf Martijn eeuwig schaak. Jammer maar op die manier kan je ook je punten 
pakken. Tranen bij Martijn die door beide remises geen podium plaats haalde., met vier 
punten werd hij vierde. Jonas scoorde 2.5 punten maar was wel de allerjongsten in de groep. 
 
  



 
  
 
Daan en Niels troffen elkaar in de eerste ronde. Beide jongens wilden niet verliezen en 
kwamen remise overeen. Of dat een handige zet is....! Alleen de Lopers en Paarden + een 
paar Pionnen waren van het bord. Dus alle kansen aan beide kanten. Ik ben er niet zo'n 
voorstander van maar goed het mag. Daan won later wel van Hugo en ook in de partij tegen 
Niels moest Hugo zijn meerdere erkennen. Niels won en toonde zich een sportieve winnaar. 
Hugo met tranen in de ogen werd meegesleept naar de bar voor een traktatie. Mooi om te 
zien. Trouwens, de laatste toernooien lijken onze schakers het niet erg te vinden om te 
verliezen van andere tegenstanders dan onze clubleden. Verliezen van een clublid op een 
toernooi lijkt ineens heel erg! Hugo verloor later nog van Daan maar schaakte een hele 
goede partij tegen de latere winnaar van deze groep. Ik zag Hugo achter het bord genieten 
toen hij de beslissende ruil had gemaakt. Zijn Pion kon doorlopen naar het promotieveld en 
de winst. Hugo scoorde 4 punten in dit toernooi, goed gedaan. Daan had ook kans om hoog 
te eindigen. In de laatste ronde was er nog kans op een beker maar die ging helaas verloren. 
In de partij tegen Falko Vorenkamp gaf Daan zomaar een Loper weg om die later weer terug 
te winnen. In het eindspel lagen er duidelijk kansen op een remise maar dat lukte niet. Daan 
speelde te snel en zag die kansjes over het hoofd. Met 3.5 punten, een 50% score, eindigde 
Daan in de middenmoot. Voor aanvang van de laatste ronde stonden 3 schakers op 4 
punten en 1 op 4.5 punten. Niels moest spelen tegen een directe concurrent en deed dat 
met verve. De partij was heel snel beslist met een Dame/Loper aanval. Op onderling 
resultaat mocht Niels de beker voor de derde plaats in ontvangst nemen. Niels scoorde 5 
punten, vier winstpartijen en twee remises. 
  



 
 
Het was leuk om eens te schaken bij de buren van de FSB. Hopelijk gaan meer Friese 
schakers meedoen aan deze toernooien. Voor onze clubleden is het leuk om andere 
tegenstanders tegen te komen. Vandaag lukte dat mondjesmaat. De meeste deelnemers in 
de groepen B en C waren bekenden vanuit het NOSBO gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schakers nemen de tijd in derde bekerronde 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 september, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 24. september 2010 
Vandaag was er tijdens de lessen extra aandacht voor schaken op het Internet. Onze club is 
actief op Gameknot. Een aantal schakers zijn daar al actief en ook spelen trainers mee in de 
teams. Schaken op internet is zeer leerzaam. Naast partijen spelen tegen schakers 
wereldwijd valt er meer te leren op de site. Je kunt je partijen laten analyseren, je kunt 
schaak puzzels maken en meer leren over de openingen. De leeftijd van de beste schakers in 
de wereld is de laatste jaren behoorlijk jonger geworden. Het schaken tegen computers en 
op internet is daar debet aan. Onlangs was Magnus Carlsen de schaker met de hoogste 
rating van de wereld te zien bij Pauw en Witteman. Hij is pas 19 jaar. 
Op de site van de Pers valt meer te lezen over deze schaker. Een stukje uit het verslag: 
  
“Negentien jaar oud is hij. Sinds 1 januari is hij de nummer één van de 
schaakwereldranglijst, de jongste ooit. Dat hij die positie zou veroveren stond in de sterren 
geschreven. Carlsen verbijstert al sinds hij kan praten. Zijn geheugen is fotografisch. Op zijn 
vijfde kon hij alle 430 Noorse steden en plaatsjes (inclusief inwonersaantallen) opdreunen, 
hij kent alle afleveringen van Donald Duck uit zijn hoofd en hij weet precies hoeveel 
verliespunten FC Twente heeft. Ooit deed hij een trucje op de Noorse tv. Zijn vader hield 
hem een diagram van een willekeurige schaakstelling voor, kleine Magnus noemde de 
wedstrijd waarin de stelling voorkwam en hoe het daarna verliep. Maar noem hem geen 
wonderkind. ‘Ik ben geen freak,’ zegt hij, ‘maar een normale jongen.” 
  
De kinderen hebben een brief meegekregen waar meer over Gameknot in staat. De inhoud 
staat ook op de site onder de knop Internet schaak.  
  

 
  



 
In de bekercompetitie zijn een aantal partijen die de afgelopen weken niet gespeeld konden 
worden ingehaald. Kasper won twee partijen van Tess. Ook Daan en Joep wonnen beide 
partijen tegen Sytze en Merijn. Joep won zijn tweede partij na het vallen van de vlag van 
Merijn. 
  
Vanmiddag stond de derde ronde op het programma. In poule A namen Joris en Daan alle 
tijd voor hun partij. Vooral Daan schaakte voor zijn doen heel rustig wat het spel natuurlijk 
ten goede kwam. De partij werd beslist door twee Torens van Daan op de tweede en derde 
rij. De jongens konden geen tweede partij spelen vanwege de tijd en omdat Daan nog ging 
trakteren voor zijn verjaardag. Deze partij wordt later ingehaald. Danny was afwezig, ook 
deze partijen tegen Sytze worden ingehaald. 
  
In groep B was Hugo in beide partijen net even sterker dan Ruben. Ook Brenden scoorde 
twee punten tegen zijn broertje Justin. Huub en Waut hadden in groep C nog geen punten 
gescoord. Beide jongens troffen elkaar en maakten goed gebruik van de tijd. Ze speelden 
een partij, de tweede wordt later gespeeld. De partij heb ik een tijdje gevolgd. In het 
eindspel stond Huub er beter voor en had duidelijk winstkansen. Op de foto de stelling. 
Waut speelt met wit. 
  

 
  

  
De Koning van Huub staat in een pat stelling maar hij heeft nog een Paard en een Pion. De 
Pion promoveerde tot een Dame waarna het wachten was op mat. Waut kon niet veel meer 
doen dan de Koning verschuiven. Beide jongens waren in tijdnood, op beide klokken stond 
nog een kleine drie minuten. Huub probeerde met een paar keer schaak geven de Koning bij 
de Pion weg te jagen wat ook lukte. Maar dan moet de Pion wel geslagen worden. Want als 
je vlag valt dan heb je verloren. Tegen alleen een Koning is het remise. Huub had dat 
gelukkig in de gaten, de Pion verdween van het bord. Nu nog mat geven. Met Koning en 



Dame dreef Huub de Koning van Waut heel goed het hoekje in, maar toen gebeurde het: 
Pat! Jammer, net de verkeerde zet gedaan. Opluchting bij Waut die er een half puntje mee 
verdiende. De winst in deze partij voor beide schakers: goed de tijd genomen om na te 
denken! We zijn benieuwd naar de tweede partij. 
Jort en Thom deelden in twee partijen de punten in deze groep 1-1. 
  
De verrassing in groep D is Eline. Zij speelt de laatste weken erg goed en ook vandaag was 
ze voor Miedo niet te verslaan. In beide partijen was ze veel sterker dan de bekerwinnaar 
van vorig jaar. Met een groot overmacht aan stukken won ze beide partijen (zie de foto). De 
kans is groot dat we Eline terugzien in de finaleronde. Miedo is daar nog lang niet zeker van. 
Felix scoorde zijn eerste punten. Tegen beginnend schakers Matthijs was hij twee keer de 
beste. Matthijs gaat wekelijks beter schaken en heel belangrijk hij neemt de tijd om na te 
denken. 
  

 
  
Kasper en Koen deelden de punten in groep E. Merijn won twee keer van Tess. Dit belooft 
ook een spannende poule te worden. Joep heeft slechts twee partijen gespeeld, Kasper en 
Koen blijven kanshebbers op een finaleplaats. Harm deed goed zaken in groep F. Door twee 
keer te winnen van Niek houdt hij zicht op een plaats bij de laatste 12. Niek is nog niet in de 
vorm van vorig seizoen, we hebben hem toen beter zien spelen. Kijken hoe het volgende 
week gaat, dan moet hij spelen tegen zijn broertje Ward. Ward scoorde zijn eerste punten 
tegen Pieter. Pieter zit nog maar net op schaken. Voor hem is het belangrijk om van de 
partijen te leren. De “groepshoofden” hadden deze week een vrije ronde en speelden potjes 
snelschaken. 
  
  

 

 



Hugo, Levi en Niels plaatsen zich voor 
finaleronde beker 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 oktober, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 1. oktober 2010 
De club heeft er sinds vandaag weer een nieuw clublid bij. Sytze is heeft een paar keer op 
proef meegedaan op de clubmiddag. Hij vond het zo leuk dat hij nu lid is geworden. Sytze; 
welkom op de club. Het aantal leden staat nu op 30. Er kunnen nog twee kinderen bij, dan 
zitten we helemaal vol. Het zou leuk zijn als er meisjes bij komen want deze zijn behoorlijk 
in de minderheid! 
  
Iedereen was vanmiddag aanwezig en het was prachtig weer, dus konden we eindelijk een 
nieuwe groepsfoto maken. De foto staat inmiddels op de home pagina. Anders had 
vanmiddag andere verplichtingen. Ronald heeft in zijn groepje lesgegeven. In de groep van 
Anders zitten beginnende schakers. Naast het leren in de stappenboeken is het beheersen 
van het spel op het bord erg belangrijk. In de eerste stappenboeken wordt het eindspel nog 
niet behandeld. Het beheersen van het eindspel levert punten op dus gaan we met deze 
groep de komende weken trainen op het bord. Op toernooien zie je vaak eindspelen met 
Dame/ Koning tegen Koning en Toren/Koning tegen Koning. In beide gevallen is er winst te 
halen maar dan moet je het wel kunnen afmaken. Lukt je dat niet dan wordt het remise. 
Zonde van het halve puntje. Ook wanneer je een flink voordeel hebt moet je het snel uit 
kunnen spelen. Met twee torens tegen een Koning alleen is de partij beslist maar hoe pak je 
snel de winst? Ook deze situaties op het worden de komende weken behandeld. 
  
In het groepje van Miryam en met Sytze en Pieter gaan we ook aan de slag om deze 
spelsituaties te trainen. Als je het beheerst kan je op toernooien ook als beginnend schaker 
veel punten pakken.  
  



 
  

  
De vierde ronde in de bekercompetitie stond vanmiddag op het programma. In poule A won 
Martijn twee keer van Sytze. Ook Daan pakte twee keer de winst tegen Danny. In deze 
groep is nog niets beslist. Joris moet nog inhalen tegen Daan en Martijn en Daan spelen nog 
tegen elkaar in de vijfde ronde. Spannend dus. Niels en Hugo plaatsen zich als eerste voor 
de finaleronde in poule B. Beide schakers wonnen hun partijen tegen Justin en Brenden. 
Met zes punten uit evenveel partijen zijn ze niet meer in te halen. 
  
Ook Levi heeft een plaats in de finaleronde veilig gesteld. Hij won twee keer van Huub. De 
strijd om de tweede plaats in deze groep gaat tussen Jort en Thom. Jort won beide partijen 
van Waut en komt op 5 punten. Thom staat op achterstand in de groep maar moet nog 
twee partijen inhalen. Levi en Jort spelen vrijdag tegen elkaar. Jort heeft een punt nodig om 
de finale ronde te halen. Miedo, de bekerwinnaar van vorig jaar, heeft het lastig in poule D. 
Met twee winstpartijen tegen Felix komt hij op vier punten. Op dit moment genoeg voor 
een derde plaats. Om de finalegroep te halen moet hij in de laatste ronde twee keer winnen 
van Jonas. Jonas staat een puntje voor op Miedo na twee keer te hebben gewonnen van 
Matthijs. 
  



 
  

  
Spannend is het in poule E. Koen won twee keer van Merijn en gaat aan de leiding met 5 
punten. Joep staat daar een puntje achter maar heeft twee partijen minder gespeeld. Hij 
moet nog inhalen tegen Kasper die ook kanshebber is met drie punten. Deze groep wordt 
pas beslist na de inhaalronde. In poule F speelde de broers Ward en Niek tegen elkaar. In de 
eerste partij waren beide schakers het niet met elkaar eens over de aanraken is zetten regel. 
Niek vond dat Ward zijn toren had aangeraakt en natuurlijk ontkende Ward dit. Vorig jaar 
hadden we dit ook al eens gezien in de partij tussen Jort en Niek. Het lijkt alsof de broers 
elkaar daarop willen aanspreken. Dit keer werd het eenvoudig opgelost. Omdat wij het niet 
hadden gezien gaven we het voordeel aan Ward als minder ervaren speler. Ward won 
verrassend de eerste partij en leek in de tweede partij al snel een voordeel te halen. Zie 
onderstaande foto. Ward kan met wit zomaar een Toren van Niek slaan en misschien meer 
schade aanrichten in de verdediging van Niek. Jammer dat Ward dat niet zag. Hij speelde de 
Dame terug tot opluchting van Niek die toen beter ging spelen en zijn boertje versloeg. Aan 
het gelijke spel lijkt Niek niet zoveel te hebben. Niek heeft 6 partijen gespeeld en heeft drie 
punten, net zoveel als Ward die nog twee partijen moet inhalen. Pieter speelde twee goede 
partijen tegen Daniel. Daniel won beide partijen maar het is leuk om te zien dat Pieter al 
veel heeft opgestoken van de trainingen. Daniel staat met de volle winst bovenaan. Harm 
heeft ook goede papieren voor de eindronde. Hij kwam vandaag niet in actie maar heeft 
nog wel een inhaalronde tegoed met kansen op de eindronde. 
  



 
  
Ook deze week werd er weer snelschaken gespeeld. De jongens die vrij waren speelden 
potjes met 5 minuten op de klok in de kleine zaal. 
A.s. vrijdag staan spannende partijen op het programma. Zo treffen de hoogst geplaatste 
schakers in de poultjes elkaar en vallen er weer beslissingen voor de finaleronde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acht schakers geplaatst voor de finaleronde 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 oktober, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 8. oktober 2010 

Voor aanvang van het nieuwe schaakseizoen hebben we de trainingsgroepjes 

samengesteld. Bij de groepsindeling kijken we naar het niveau in de groep, of kinderen 

zelfstandig kunnen werken en natuurlijk of de trainer de groep aankan. De afgelopen weken 

bleek de groepsindeling niet in alle groepen goed uit te vallen. In het groepje van Miryam 

vragen Tess en Justin veel aandacht waardoor Ward en Matthijs er soms een beetje verloren 

bij zitten. Deze groep hebben we kleiner gemaakt. Ward gaat naar het groepje van Anders 

en Matthijs verhuisd naar het groepje van Ronald. In dit nieuwe groepje komen ook de 

beginners Sytze en Pieter. In dit groepje zitten dus kinderen die net begonnen zijn. Niels 

helpt in dit groepje mee met de training. Miryam kan zich nu volledig richten op Tess en 

Justin. Brenden gaat van de groep van Anders ook naar het groepje van Ronald. Miedo gaat 

in alle groepen hand en spant diensten verrichten. 

In de groep van Ronald werd vandaag Raindropp Chess gespeeld. Met dit spel leren de 

kinderen hun stukken strategisch op het bord te zetten. Je begint met een leeg bord. Met 

het trekken van kaartjes komen de stukken op het bord. Zodra je een Koning hebt kan je 

normaal gaan spelen. Je mag dan zetten of je trekt, als je die nog hebt, een kaart. 

 

  

Vanmiddag werd de laatste voorronde in de competitie gespeeld. Harm., Miedo, Merijn en 

Thom konden niet aanwezig zijn. De partijen die zij moesten spelen plus andere inhaalduels 

staan a.s. vrijdag op het programma. In poule A had Martijn zich al geplaatste voor de 



finaleronde. Tegenstander van Martijn was Daan. Daan moest om zich te plaatsen punten 

pakken om Joris voor te blijven. Dat lukte niet. In de eerste partij maakte Daan een kostbare 

fout. Hij gaf zijn Dame weg, wat een dikke “shit” kreet achter het bord opleverde. Natuurlijk 

was de partij verloren. Ook in de tweede partij ging het niet goed. Een aantal stukken 

verdwenen in de doos waardoor een goed resultaat niet meer te halen was. Geen punten 

voor Daan, dus kon Joris profiteren.   

Tegen Danny moest hij twee punten scoren om gelijk te komen met Daan en dan zou de 

inhaal partij a.s. vrijdag de beslissing brengen. De eerste partij ging naar Danny. Hij strafte 

kleine foutjes van Joris goed af en won met een groot stukken voordeel. Joris herstelde zich 

goed in de tweede partij. Nu had hij een flinke voorsprong, maar was in tijdnood. Op de foto 

de stelling met voor Joris nog seconden op de klok. Danny had nog een Koning en een Pion 

op het bord. Als je in tijdnood bent moet de Pion eraf om in ieder geval remise te spelen. 

(we zagen het eerder: vorige week de partij tussen Huub en Waut). Het leek of Joris deze 

Pion over het hoofd zag en alleen probeerde een Dame te halen. Gelukkig ging de 

“vergeten” Pion er toch af. Maar dan: Joris ging door zijn tijd heen. Ik zag Danny naar de 

klok kijken, en kreeg de indruk dat hij dacht dat de tijd doorliep. De jongens speelden met 

en digitale klok en dan loopt de klok door, niet aflopend maar oplopend met een vlag 

symbooltje erbij. Joris zag dit ook en meldde dat zelf. Nooit doen dus zelf zeggen dat je vlag 

is gevallen. Danny had in dit geval zeker doorgespeeld en dan was het misschien anders 

afgelopen. Joris krijgt er een half puntje bij, Daan is zeker van de finaleronde. 

 

  

De beslissing in poule B was al gevallen. Hier plaatsen Hugo en Niels zich voor de eindronde. 
De jongens moesten vandaag tegen elkaar wat voor beiden een punt opleverde. Ruben 
speelde de eerste partij remise tegen Brenden. In de tweede partij was Ruben de beste. 
Levi, ook al geplaatst, won twee keer van Jort. Jort staat met vijf punten tweede in poule C 



maar moet de resultaten van Thom afwachten. Thom moet nog vier partijen inhalen tegen 
Huub en Waut. 
  
De grootste verassing van vanmiddag waren de partijen tussen Felix en Eline in poule D. 
Eline had nog een half puntje nodig om zich te plaatsen en je zou verwachten dat ze dat 
eenvoudig zou halen tegen Felix. Het liep heel anders dan de verwachting en dan zie je dat 
het leuk is als iedereen tegen elkaar kan spelen. In de eerste partij was Felix veel beter dan 
Eline. Met knap spel wist hij ruim te winnen van Eline. Ook in de tweede partij was Felix 
beter. In het eindspel wist hij een penning van Eline heel knap te omzeilen door gewoon 
goed na te denken hoe je dat moet oplossen. Felix stond ruim voor en een tweede winst 
leek aanstaande. Totdat zijn Toren van het bord ging. Hij zag een lange diagonaal van de 
Loper van Eline niet, de voorsprong was weg. (zie de foto De Loper op g8, Toren a2, Felix 
gaat zetten met de witte Loper).Met twee Koningen tegen voor beiden een Loper was het 
remise. Knap gedaan van Felix, Eline gaat verder bekeren! De tweede finalist wordt Miedo 
of Jonas. Zij schaken vrijdag tegen elkaar. 
  

 
  

 In poule E werd de openstaande partijen tussen Kasper en Joep gespeeld uit de eerste 
speelronde. In beide partijen namen de jongens goed hun tijd. De eerste partij werd remise. 
In de 2de partij was Joep de betere. Joep plaatst zich voor de eindronde. Kasper staat 3e in de 
poule met een achterstand van 1.5 punten op Koen. Deze achterstand kan Kasper nog 
inhalen. Vrijdag spelen we de 5e ronde waar de laatste beslissingen gaan vallen. Daniel en 
Niek hadden vanmiddag de meeste tijd nodig voor hun partijen. Van Daniel weten we dat 
hij rustig de tijd neemt om na te denken. Niek wil nog wel eens te gehaast spelen. Niek deed 
het goed vandaag en ging mee in het rustige tempo van zijn tegenstander. In beide partijen 
was Daniel echter niet te verslaan. Met goed spel wint hij twee punten en plaatst hij zich 
voor de eindronde. Wie de tweede plaats gaat halen is niet zeker. Harm heeft vier partijen 
tegoed en kan tweede worden. Ward heeft ook vier partijen tegoed en kan voor een 



verrassing zorgen. 
  

 
  

  
Acht schakers zijn nu zeker van de eindronde. Daar komen er a.s. vrijdag nog vier bij. Zij 
bekeren verder in vier groepen van drie waar alleen de groepswinnaars zich plaatsen voor 
de halve finale. Vrijdag 22 oktober gaan we loten. De jongens die tegen elkaar hebben 
gespeeld in de voorronde treffen elkaar niet nog eens. We hebben besloten om niet verder 
te gaan met een B groep. Gezien de tijd die het bekertoernooi in beslag neemt gaan we op 
22 oktober starten met de competitie. Het bekertoernooi gaat verder als een rode draad 
door het seizoen. 
Speeldata: 12/11, 26/11, 10/12, 7/1, 21/1, en 4/2. Speeltijd 20 minuten p.p.p.p. 
Op deze spelen de finalisten eerst voor de beker en daarna voor de competitie. 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koen, Harm, Thom en Jonas door naar 
finaleronde 
Ingezonden door Webmaster op 15 oktober, 2010 - 09:00 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 15. oktober 2010 
Dit clubverslag beginnen we met goed nieuws. We hebben een nieuwe webdesigner 
gevonden. Bouwe Samplonius is bezig met het maken van een volledig nieuwe website. Op 
deze site krijgen alle kinderen een eigen pagina waar ze zelf foto’s op kunnen plaatsen of 
een verslagje schrijven. We verwachten dat de nieuwe site binnen een aantal weken in de 
lucht zou zijn. De huidige website is dus tijdelijk. Alle verslagen van dit seizoen en van de 
afgelopen jaren zijn op de nieuwe site in het archief terug te vinden. Op onze website staat 
een Google agenda. Hierin staan o.a. de toernooien, clubmiddagen en verjaardagen. Nieuw 
is dat we de deelnemers aan de toernooien in de agenda zetten zodat je kunt zien wie er 
allemaal meedoen. Ook staan de aanwezige trainers vermeldt. 

 
 
We krijgen regelmatige vragen over de clubmiddag en het schaken zelf. In de verslagen 
gaan we deze meenemen. Een van de vragen gaat over het verschil tussen het 
bekertoernooi en de interne competitie. Bij het bekertoernooi worden de schakers op basis 
van hun sterkte (rating) ingeloot in poultjes. We maken van te voren aan de hand van de 
NOSBO rating groepjes van 6 kinderen die qua rating dicht bij elkaar zitten. Deze groepjes 
worden ingeloot in de 6 poultjes, zij treffen elkaar dus niet. Na de voorronde gaan de beste 
twee per poule naar de eindronde. De 12 besten worden ingeloot in 4 poultjes van 3 
kinderen. De winnaars gaan door naar de halve finale. In het bekertoernooi spelen de 
schakers twee keer tegen elkaar, een keer met wit en met zwart.  
 
In de competitie spelen we de voorronde volgens het Zwitsers systeem. De computer maakt 
de indeling aan de hand van behaalde punten. De partijen gaan dus tussen schakers die een 
(bijna) gelijk aantal punten hebben. Deze manier van indelen heeft als voordeel dat je snel 
tegen tegenstanders gaat spelen die even sterk zijn. In de voorronde spelen de schakers in 
elke ronde een partij. De computer bepaald wie met wit en wie met zwart speelt Na 12 



ronden maken we aan de hand van de tussenstand groepjes van 6 schakers die in die 
groepen gaan verder spelen. De eerste 6 van het klassement gaan spelen voor het 
clubkampioenschap in een volledige competitie. De volgende 6 tallen spelen verder in 
groepjes voor een van de drie prijzen per groep. Op deze manier heeft iedereen een kans 
om een prijs te winnen. 
 
Vanmiddag stonden de laatste partijen uit de voorronde van de beker op het programma. 
Thom en Harm moesten nog vier partijen inhalen dus konden ze direct aan de partijen 
beginnen. Beide broers deden wat aan hun stand verplicht was. Thom won twee keer van 
Huub, Harm was twee keer te sterk voor Ward. Met deze uitslag was Harm al zeker van de 
laatste 12. Daan en Joris moesten nog een partij inhalen. De eerste partij was al eerder 
gespeeld en geëindigd in het voordeel van Daan, die zich daarmee plaatste voor de 
eindronde. Joris schaakte een prima partij, maar de winst was niet voldoende om zich te 
plaatsen. 
 
Om vijf uur werden de laatste partijen in de kleine zaal gespeeld. Thom won twee keer van 
Waut. Dat was voldoende voor een plaats in de eindronde. Met 5.5 punten bleef Thom in 
poule C Jort een half puntje voor. Daniel was al geplaatst in poule F met een 100% score. In 
de eerste partij tegen Ward had Daniel toch moeite om de partij te beslissen. Ward bood 
goed tegenstand maar met luttele minuten op de klok pakte Daniel toch de winst. De 
tweede partij was veel snellere beslist in het voordeel van Daniel, die ongeslagen poule F 
wint. Harm won twee keer van beginnend schaker Pieter en gaat als tweede in de poule 
door. 
  

 
 
In poule E had Kasper nog een kleine kans om door te gaan. Hij moest dan twee keer winnen 
van Merijn en dan moest Joep hetzelfde resultaat boeken tegen Koen. In de eerste partij 
verloor Kasper zijn Dame, en dan wordt het heel lastig om nog een punt te scoren. We 
zagen Merijn een van zijn beste partijen schaken, hij gaf het niet meer weg. Op de foto de 
stelling waar Kasper opgaf. In de tweede partij haalde Kasper revanche, met goed spel was 
de partij snel beslist. Voor Kasper was een punt niet voldoende om Koen in te halen. Koen 
moest nog inhalen tegen Joep, die al geplaatst was. Koen ging direct in de aanval en bracht 
Joep in de problemen. Het koste Joep een aantal stukken wat beslissend was voor de partij. 



Joep leek dus te gaan winnen maar Koen was in tijdnood en met een flink overwicht aan 
stukken viel zijn vlag. Ik zag Joep naar de digitale klok kijken maar hij had het niet door of 
zag het niet goed, maar hij speelde door. Ruim twintig seconden na het vallen van de vlag 
wist Koen mat te geven. Met dit resultaat was de poule beslist, een tweede partij tussen 
Koen en Joep hoeft niet meer gespeeld te worden. Nog even over een gevallen vlag op een 
digitale klok. De tijd veranderd van aflopend naar oplopend en er komt een symbool van 
een vlag op de klok te staan. 
 
In poule D stond een spannende partij op het programma. Miedo moest tegen Jonas 1.5 
punten scoren om door te gaan. Eline is met 5.5 punten al zeker van de eindronde. In de 
eerste partij had Jonas al snel een voordeel op het bord waar Miedo zich alleen tegen kon 
verdedigen. Beide jongens dachten goed na wat natuurlijk de nodige tijd kost. Jonas kwam 
in tijdnood maar wist met nog geen half minuutje op de klok mat te zetten. De tweede partij 
ging een stuk sneller en eindigde ook in het voordeel van Jonas. Daarmee is Jonas ook door 
en ligt de bekerwinnaar van vorig jaar, Miedo, eruit. 
 
De schakers die niet in actie kwamen voor de beker speelden in de grote zaal een 
teammatch negen tegen negen. Joris en Ruben mochten deze keer hun team kiezen. De 
match eindigde onbeslist met een gelijke eindstand. 
 
A.s. vrijdag gaan we loten voor het vervolg van de bekercompetitie. De speeldata staan op 
de site bij agenda. De interne competitie gaat vrijdag ook van start met de eerste 
voorronde. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Competitie van start, loting finaleronde beker 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 oktober, 2010 - 16:35 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 22. oktober 2010 
Het aantal clubleden nadert in een rap tempo de maximum capaciteit van de club. De 
ruimte in de Hunzeborgh is beperkt en de groepjes moeten niet te groot worden. Aan het 
begin van het seizoen hebben we de grens gelegd bij 32 clubleden. Vorige week kwam 
Jaimey (7 jaar) een kijkje nemen op de club. Hij vond het zo leuk dat hij vandaag clublid is 
geworden. Welkom op de club Jaimey! Roos (het zusje van Daan) twijfelt al een tijdje of ze 
op schaken wil. Vanmiddag was zij er voor het eerst. Leuk want als ze blijft en hebben we er 
eindelijk weer een meisje bij. Als Roos clublid wordt staat de teller op 32 kinderen. Alle 
aanmeldingen die nu binnenkomen, komen eerst op een wachtlijst. Mocht die snel groeien 
dan moeten we kijken of we op een andere dag kunnen beginnen met een nieuw groepje. 

 
 
Evie kon vanmiddag niet aanwezig zijn. Zij schaakt de komende dagen op het Unive 
Toernooi in Hoogeveen. Bram heeft vandaag lesgegeven in haar groepje. Ik heb het groepje 
van Bram op mij genomen. Sytze en Matthijs waren afwezig, zodat Niels met Roos en Pieter 
een de slag kon. In de trainingsgroepjes nemen we de afgelopen en komende weken veel 
tijd om te werken met eindspel situaties. We zien heel vak dat kinderen die in een partij ver 
voor staan het niet kunnen afmaken omdat ze niet weten hoe het moet. Als je in een partij 
voor staat met bijvoorbeeld een Koning + Dame of Toren tegen een Koning alleen dan moet 
je winnen. Lukt je dat niet dan wordt het remise, dus verlies je een half punt. Ook een 
muurtje bouwen, twee Torens of Dame + Toren tegen een Koning gaan we oefenen.  
De voorronde van de bekercompetitie is gespeeld dus konden we loten voor de eindronde. 
Schakers die tegen elkaar hadden gespeeld in de voorronde kunnen elkaar niet treffen in de 
eindronde. Tijdens de loting, verricht door Sjoerd, ging het in een keer goed. De loting: 
Groep G: Niels, Levi en Joep 
Groep H: Harm, Eline en Koen 
Groep I: Martijn, Daniel en Thom 
Groep J: Jonas, Daan en Hugo 
Op de site bij uitslagen: beker staat de planning voor groepswedstrijden. Alleen de poule 



winnaars gaan verder.  
  

  

 
 
Geschaakt werd er voor de eerste ronde in de competitie. De computer maakt de indeling 
op basis van de behaald punten. Naast Matthijs en Sytze waren Kasper en Eline afwezig. 
Van alle afwezigen kregen we van te voren hun afmelding dus mogen ze hun partij inhalen. 
Een belangrijke regel op de club: kan je niet dan moet je je even afmelden. Doe je dat niet 
dan verlies je de partij. Op de site bij uitslagen: competitie zie je de uitslagen en standen. 
Deze staan in Swiss Master een programma waarin je al je resultaten kunt zien. Klik op je 
naam dan zie je een overzicht van de partijen die je hebt gespeeld. Ook kan je zien wat je 
toernooi rating is. De competitie is gestart met je actuele NOSBO rating. Als je die niet hebt 
dan wordt je rating ingeschat. Als een partij nog ingehaald moet worden dan staat bij de 
uitslagen ½ - ½ Adj. Als de partij gespeeld is dan wordt de uitslag ingevoerd. In de eerste 
speelronde wonnen alle schakers met een hogere rating van de tegenstander met een 
lagere rating. In de eerste speelronden zie je dat vaak als je Zwitsers speelt. Naarmate het 
toernooi vordert komen de schakers uit tegen gelijkwaardige tegenstanders. 
 
  

 
 



Record aantal deelnemers op GP SC Groningen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 oktober, 2010 - 22:45 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 23. oktober 2010 
Het eerste Grand-Prix toernooi stond dit seizoen wat later dan normaal op de 
schaakkalender. In vorige jaren was de GP Matin2 het eerste toernooi. Door allerlei 
oorzaken ging dit toernooi dit jaar niet door. Het was dus lang wachten voor de schakers op 
het eerste toernooi van het nieuwe seizoen. In de kantine van de GDSW is voldoende ruimte 
en dat was maar goed ook. Ruim 100 schakers hadden zich voor dit toernooi aangemeld, 
voor dit toernooi een nieuw record. Dit aantal werd mede gehaald door de nieuwe 
schaakclubs in de provincie; SCEPU (Usquert) en Bobby Fischer (Sauwerd). Ook onze club 
leverde een flink aantal deelnemers, 20, een record aantal voor onze club. 
Voor aanvang van het toernooi was de organisatie op zoek naar tafelleiders. Natuurlijk 
helpen we mee waar mogelijk dus Marsha (moeder Levi) en ik namen een groepje waar. 
Buiten was het regenachtig, dus prima schaakweer. 

 
 
De club en wedstrijd verslagen worden altijd goed ontvangen door de schakers en de 
ouders. Deze keer is het, door de grote opkomst niet mogelijk om iets te schrijven over alle 
deelnemers. Dus een verslag in vogelvlucht. In groep M twee debutanten: Tess en Jaimey. 
Tess schaakt al een tijdje op de club vandaag schaakte zij haar eerste toernooi. Tess heeft 
nog moeite om mat te zetten, dat zagen we ook vanmiddag. In een aantal partijen stond ze 
er goed voor maar dan, hoe maak je het af. Dat lukte een keer zodat Tess niet puntloos naar 
huis ging. Miryam was vanmiddag ook aanwezig en heeft Tess na afloop van de partijen nog 
wat tips gegeven. Winstpunt voor Tess vanmiddag: ze schaakte heel rustig en gebruikte 
goed haar tijd. Jaimey is pas 2 weken lid van de club maar kan al langer schaken. Hij is zo 
enthousiast dat hij direct mee wilde doen. Jaimey deed het bijzonder goed 1 keer winst en 
drie remise partijen, een bijzondere prestatie voor iemand die net clublid is. In poule L ook 
twee clubgenoten: Justin en Huub. Op e club hadden we gewerkt aan het eindspel Koning 
tegen koning + dame. Huub had dat thuis geoefend en juist op dit toernooi kwam de stelling 



op het bord. Huub speelde het bekwaam uit, winst i.p.v. remise als je het niet weet. Huub 
won nog een keer, ook nu was hij niet vergeten de “vergeten” Pion te slaan. Dat kwam hij 
trots aan mij melden! Justin scoorde een halfje meer dan Huub. 
  

 
 
Ward had de dag van zijn “schaak” leven in groep K. Met heel goed spel overdonderde hij 
zijn tegenstanders. Niets hield hem tegen om door te stomen naar een 100% score. Heel 
knap gedaan en een flinke stijging voor zijn rating. Ward kan 120 punten bij zijn totaal 
optellen. En: het is nog niet veel schakers van de club gelukt om alle partijen te winnen! 
In poule J was ik de tafelleider. In deze groep speelde Waut. Waut wisselde goede met wat 
minder goede partijen af. In de een na laatste ronde had hij volop winstkansen tegen de 
latere groepswinnaars. Het werd uiteindelijk remise maar als Waut het iets beter had 
uitgespeeld had hij gewonnen. Na afloop heb ik Waut laten zien hoe je deze partij had 
kunnen winnen. Een nuttig leer moment. Al met al kan Waut terug zien op een goed 
toernooi, hij pakt punten voor zijn rating. Brenden zat in groep I en had tot de laatste ronde 
kansen op een derde plaats. In de laatste ronde ging het jammer genoeg mis, hij verloor de 
partij binnen korte tijd. Brenden schaakte vandaag rustig en gaf niet zomaar zijn stukken 
weg.  
 
  



 
 
Kasper, Ruben en Danny zaten samen in groep H. Danny schaakte vandaag onder zijn 
niveau, slechts twee partijen wist hij te winnen. Ruben scoorde een punt meer, met drie 
punten eindigde hij in de middenmoot. Ruben beging weer beter te schaken, mooi want hij 
heeft de laatste maanden ratingpunten verloren. Dat was Kasper ook overkomen maar we 
weten dat net als Ruben, Kasper goed kan schaken. De eerste ronde ging verloren maar 
daarna gaf Kasper niets meer weg. In een aantal partijen wist hij een achterstand om te 
buigen in een ruime voorsprong. In een van de partijen stond hij een Dame achter maar wist 
heel knap de Koning en een penning te zetten waarna de Dame in de doos ging. Kasper won 
de groep omdat hij had gewonnen tegen de nummer twee Jeldert die ook 6 punten 
scoorde.  
  

 



 
Niek en Jort hadden een lastige middag in groep F en konden geen potten breken. Niek 
scoorde 3 punten, Jort eindigde puntloos onderaan. Jort zit in een schaakdipje waarvan we 
weten dat dat vanzelf overgaat. 
 
In groep E waren de verschillen erg klein. Daan scoorde 3 punten en eindigde op de 7e 
plaats. Met vier punten werd Hugo op onderling resultaat 2e, dus een beker mee naar huis. 
Bij het bekend worden van de eindstand rende hij juichend de speelruimte uit.  
Jonas trof Niels in de eerste ronde in groep D. Die partij ging overtuigend naar Niels. Na 
deze nederlaag gaf Jonas nog maar een halfje weg. Met een score van 5.5 punten won hij de 
groep. Joep die ook in deze groep zat had met Niels een remise afspraak gemaakt in de 
voorlaatste ronde. Na een aantal zetten gaven ze elkaar de hand met de verwachting dat 
beide een prijs in ontvangst konden nemen. Dat gebeurde helaas niet. In deze groep zaten 7 
schakers, dus iedere schaker kreeg een punt cadeau in de vrije ronde. Dat hadden de 
jongens niet meegenomen in hun berekening. In de laatste ronde won Joep maar ook een 
concurrent Aart van SC Groningen. Drie schakers met 5 punten waarvan er en moest 
afvallen. Dat was Niels, hij had van Aart verloren! Joep werd op onderling resultaat tweede. 
Volgende keer maar gewoon ervoor spelen. 
 
In groep B en C schaakten Levi, Martijn en Daniel. Zij hadden niet echt een goede dag. Alle 
drie de schakers kwamen jammer genoeg niet verder dan twee gewonnen partijen. Dat kost 
de jongens wat rating punten maar dat gaan ze zeker weer terug verdienen. Over het 
algemeen goede resultaten en vijf bekers mee naar huis! In het fotoboek meer foto’s van 
het GP SC Groningen. 
 
Uitslagen 

Eindstand groep B               

                  

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

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

  1. Niek Huppes         Bobby Fischer    5.5  22.5  17.25  25.5  1086 1389 +2.70 

  2. Tom Hermes          SC Groningen     4.5  23.5  14.50  14.5  1187 1247 +0.59 

     Jorn Veenstra       SC Groningen     4.5  23.5  12.00  17.5  1202 1245 +0.43 

  4. Jos van Zessen      Bobby Fischer    4.0  24.0  11.75  17.0  1089 1209 +1.17 

  5. Jelmer Kootstra     Gorredijk        3.0  25.0  11.00  10.5  1182 1095 -0.85 

  6. Chris Admiraal      Schaakkwartier   2.5  25.5   7.75   8.0  1219 1038 -1.75 

  7. Jan van Reijendam   Staunton         2.0  26.0   6.75   7.0  1104  999 -1.00 

  8. Levi Nies           Paardensprong    2.0  26.0   5.00  12.0  1131  995 -1.29 

Tom won onderlinge partij van Jorn           

                  

Eindstand groep C               

                  

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

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

  1. Aarnout Los           Bobby Fischer  7.0  21.0  21.00  28.0  1019 1786 +3.83 

  2. Tom Stomphorst        SC Groningen   5.0  23.0  14.00  20.0  1066 1202 +1.28 



     Daan Voorintholt      Schaakkwartier 5.0  23.0  11.00  23.0  1040 1206 +1.59 

  4. Raymond Oord          Vd Linde       3.0  25.0   7.00   9.0  1066  994 -0.72 

     Hugo Klijn            Haren          3.0  25.0   5.00  12.0  1017 1001 -0.17 

  6. Daniel Apol           Paardensprong  2.0  26.0   6.00   6.0  1056  888 -1.60 

     Martijn van Nimwegen  Paardensprong  2.0  26.0   3.00   8.0  1039  890 -1.41 

  8. Lieke Voorintholt     Assen          1.0  27.0   3.00   6.0  1073  734 -2.80 

Tom won onderlinge partij van Daan           

                  

Eindstand groep D               

                  

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

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

  1. Jonas Hilwerda       Paardensprong  5.5  24.5  16.50  20.0  0926 1156 +1.80 

  2. Joep Scheerhorn      Paardensprong  5.0  24.5  13.50  21.5  0946 1084 +1.11 

  3. Aart Winthorst       Haren          5.0  24.5  12.75  16.0  0951 1084 +1.06 

  4. Niels van Nimwegen   Paardensprong  5.0  24.5  15.00  22.0  0995 1076 +0.64 

  5. Leonard in 't Veen   Unitas         3.5  24.5   6.75  15.5  1002  893 -0.92 

  6. Sarah Tjeerdsma      Sneek          2.5  24.5   4.50   8.0  0904  773 -0.99 

  7. Igor Damming         Staunton       1.5  24.5   2.75   9.0  0978  553 -2.70 

Nummers 2 t/m 4 op onderling resultaat         

                  

Eindstand groep E               

                  

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

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

  1. Jorden Abma          JSC Opsterland  4.5  23.5  15.00  18.0  0815  954 +1.37 

  2. Hugo van der Molen   Paardensprong   4.0  24.0  14.00  18.0  0861  896 +0.35 

     Jelle van Kuiken     Haren           4.0  24.0  12.50  15.0  0855  897 +0.41 

     Rik de Vries         Veendam         4.0  24.0  12.50  19.0  0877  894 +0.17 

  5. Robin Bruins         Ten Boer        3.0  25.0  11.50   9.0  0805  804 -0.03 

     Finn van Pijkeren    Ten Boer        3.0  25.0  11.00   9.0  0871  794 -0.75 

     Daan de Vetten       Paardensprong   3.0  25.0  10.50  15.5  0898  791 -1.05 

  8. Hugo Kuipers         Staunton        2.5  25.5   7.50   8.5  0800  753 -0.47 

Hugo op SB-punten tweede             

Jelle op onderling resultaat derde           

                  

Eindstand groep F               

                  

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

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

  1. Tycho Bruggink        Assen          5.0  23.0  14.00  18.0  0784  943 +1.49 

     Koen Klomberg         Ten Boer       5.0  23.0  15.00  21.0  0771  944 +1.65 

  3. Anneke Kootstra       Gorredijk      4.5  23.5  13.25  19.5  0786  886 +0.99 

     Harm-Jan Kootstra     Gorredijk      4.5  23.5  13.25  19.5  0771  888 +1.15 

  5. Niek Schroor          Paardensprong  3.0  25.0   9.50  11.0  0785  734 -0.51 

     Selina Talsma         Gorredijk      3.0  25.0   7.50   9.0  0794  733 -0.59 



     Dalarna van Pijkeren  Ten Boer       3.0  25.0   6.00  14.0  0799  732 -0.67 

  8. Jort Schroor          Paardensprong  0.0  28.0   0.00   0.0  0786   49 -3.51 

Tycho won onderlinge partij van Koen         

Anneke werd derde na familiaal overleg         

                  

Eindstand groep H               

                  

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

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

  1. Kasper Mensink          Paardensprong  6.0  22.0  18.00  21.0  0768  967 +1.47 

     Jeldert Visser          Gorredijk      6.0  22.0  16.00  24.0  0700  977 +2.19 

  3. Jerimi Bos              Ten Boer       4.0  24.0  13.00  17.0  0636  727 +0.89 

  4. Ruben de Wolf           Paardensprong  3.0  25.0   7.00  12.0  0701  618 -0.83 

     Ingmar van der Schuur   Bredero        3.0  25.0   8.00  11.0  0624  629 +0.02 

  6. Marcel Teekema          Oostermoer     2.0  26.0   5.00   7.0  0667  515 -1.44 

     Silvan Heijnen          Haren          2.0  26.0   6.00  13.0  0640  518 -1.16 

     Danny Moerman           Paardensprong  2.0  26.0   5.00   7.0  0639  519 -1.14 

Kasper won onderlinge wedstrijd van Jeldert         

                  

Eindstand groep I               

                  

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

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

  1. Folkerus Schoonhoven   Bredero       7.0  21.0  21.00  28.0  0681 1337 +2.74 

  2. Wouter Bensink         SCEPU         5.0  23.0  12.50  18.5  0600  772 +1.62 

  3. Lars van Ockenburg     Ten Boer      4.5  23.5  11.00  20.5  0608  714 +1.04 

  4. Yvar Hazenberg         Haren         3.5  24.5   7.25  16.0  0594  614 +0.20 

  5. Brandon Pham           Paardensprong 3.0  25.0   7.00  13.0  0609  562 -0.46 

  6. Stefan Poelma          Borgstee      2.5  25.5   7.00   6.0  0595  512 -0.80 

  7. Sebastiaan Bensink     SCEPU         1.5  26.5   2.75   3.0  0599  384 -1.88 

  8. Ilse Schuit            Ten Boer      1.0  27.0   2.50   7.0  0609  303 -2.46 

                  

Eindstand groep J               

                  

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

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

  1. Martijn Schuiling   Veendam         6.5  21.5  19.75  27.0  0588  963 +2.54 

  2. Sietse Zijlstra     Borgstee        4.0  24.0  12.00  17.0  0545  597 +0.52 

     Joni Oosterhof      Schaakkwartier  4.0  24.0  10.00  17.0  0547  597 +0.49 

  4. Waut Brilman        Paardensprong   3.5  24.5  12.50  11.5  0504  553 +0.47 

  5. Joost Bensink       SCEPU           3.0  25.0   9.00   9.5  0521  500 -0.21 

  6. Pepijn Huese        Ten Boer        2.5  25.5   8.00   8.0  0585  439 -1.43 

     Silke Kok           SCEPU           2.5  25.5   6.75   9.0  0534  447 -0.85 

  8. Thijs Rozeboom      Bedum           2.0  26.0   6.00  13.0  0550  388 -1.53 

Sietse won onderlinge partij van Joni         

                  



Eindstand groep K               

                  

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

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

  1. Ward Schroor       Paardensprong  7.0  21.0  21.00  28.0  0462 1227 +3.77 

  2. Daniel Vaas        Rode Loper     6.0  22.0  15.00  23.0  0500  795 +2.37 

  3. Niek ten Have      Borgstee       4.0  24.0   8.00  20.0  0450  543 +0.93 

  4. Sadaf Asaduzzaman  SC Groningen   3.0  25.0   6.00   8.0  0500  436 -0.63 

     Femke Knol         SCEPU          3.0  25.0   6.00  10.0  0500  436 -0.63 

     Leif de Jonge      SCEPU          3.0  25.0   5.00  11.0  0500  436 -0.63 

  7. Rosa Elsafi        Leek           2.0  26.0   3.00  12.0  0491  329 -1.55 

  8. Colin de Vries     Ten Boer       0.0  28.0   0.00   0.0  0500 -249 -3.63 

                  

Eindstand groep L               

                  

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

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

  1.  Ruben Bourgonjen     Ten Boer       7.0  21.0  21.00  28.0  0450 1157 +3.23 

  2.  Daniel Oord          vd Linde       5.0  23.0  12.50  17.0  0435  583 +1.39 

  3.  Gerbrich Kroon       Ten Boer       4.0  24.0   8.50  17.0  0494  466 -0.24 

  4.  Tristan van Foreest  Unitas         3.5  24.5  12.00  16.5  0391  431 +0.38 

  5.  Olaf Smith           Unitas         3.0  25.0   6.50  13.0  0448  373 -0.76 

  6.  Justin Pham          Paardensprong  2.5  25.5   5.50  10.5  0401  327 -0.71 

  7.  Huub Scheerhorn      Paardensprong  2.0  26.0   4.50   6.0  0388  273 -1.08 

  8.  Safat Asaduzzaman    SC Groningen   1.0  27.0   3.00   4.0  0400  121 -2.21 

                  

Eindstand groep M               

                  

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

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

  1. Terrence Hazenberg   Haren          6.0  22.0  18.00  21.5  0350  684 +2.73 

  2. Fatiha Kariman       SC Groningen   5.5  22.5  15.25  21.5  0350  605 +2.23 

  3. Thijmen Bourgonjen   Ten Boer       5.0  23.0  13.75  17.5  0350  533 +1.73 

  4. Joppe Kok            SCEPU          3.5  24.5   7.25  16.5  0369  372 +0.01 

  5. Yannick Forget       SCEPU          3.0  25.0   6.75  12.0  0500  303 -1.88 

  6. Jaimy van Hoove      Paardensprong  2.5  25.5   6.00  12.5  0350  273 -0.77 

  7. Jarno Bruins         Ten Boer       1.5  26.5   5.50   6.5  0350  145 -1.77 

  8. Tess Schroor         Paardensprong  1.0  27.0   1.50   4.0  0353   65 -2.28 

                  
 

 

 

 

 



Geen NK plaatsen, wel boeiende partijen op PJK 
C/D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 oktober, 2010 - 19:08 

Wedstrijddatum:  
 maandag, 25. oktober 2010 - dinsdag, 26. oktober 2010 
De afgelopen jaren zijn onze schakers er steeds in geslaagd veel NK plaatsen te winnen. In 
de categorieën E t/m H wisten een aantal jongens zich jaarlijks te plaatsen voor het NK. 
Voor het eerst deden we met een grote groep mee met de C en D jeugd. In deze 
categorieën blijf je twee jaar spelen. Onze deelnemers waren vooral eerstejaars D’ers. Koen 
is nog E ‘er en Jonas is met 7 jaar nog G tje. Vooraf wisten we dat het heel moeilijk zou 
worden om een van de vier NK plaatsen te winnen. Leren van de partijen was dan ook het 
uitgangspunt voor de schakers. Bij deze categorieën ben je verplicht de zetten te noteren. 
De partijen worden ingevoerd zodat je ze later kunt naspelen en analyseren. 

 
  

 
Op de eerste dag stonden bij de D groep 5 partijen op het programma, met een speeltijd 
van 40 minuten per persoon. In de C groep met en uur per persoon werden 4 partijen 
gespeeld. Niels was de enige deelnemer in de C groep. Hij had veruit de laagste rating en 
wilde zich daarom vlak voor het toernooi terugtrekken. Gelukkig bedacht hij zich en deed 
wel mee. Je hebt met de laagste rating niets te verliezen, je kunt alleen maar winnen. Dat 
gebeurde direct in de eerste ronde. Tegen Dennis van den Bergh speelde Niels heel knap 
remise. Nog knapper was de winst in de tweede ronde. In 13 zetten was de partij tegen 
Thierry Folker beslist. De andere twee partijen kon Niels niet winnen, maar de eerste dag 
kon voor Niels niet meer stuk. Ook op dinsdag beet Niels goed van zich af. Er stonden nog 
drie partijen op het programma. De eerste partij werd remise. Tegen Silvia van der Werff 
behaalde Niels, voor hem, een historische zege. Midden over het bord wist hij met de Dame 
mat te geven. Knap werk tegen een tegenstandster met een rating boven de 1500 punten. 



In de laatste partij verloor Niels tegen de latere toernooi winnaar. Met 3 punten uit 7 partijen 
en een TRP van bijna 2 punten is het toernooi voor Niels dik geslaagd! 
 
In de D groep deden 23 schakers mee. Wij waren, met negen deelnemers, zeer goed 
vertegenwoordigd. Met een oneven aantal deelnemers is er steeds iemand vrij die dan een 
punt kado krijgt. Danny scoorde twee punten op het toernooi. Een uit een vrije ronde en een 
winstpartij tegen Jort. Danny kan veel beter spelen maar helaas komt het er op dit moment 
even niet uit. Een schaakdipje dus. Daar zit Jort ook in. Jort kwam tot een score van 3.5 
punten. Tegen Daniel werd de partij remise door herhaling van zetten. Jort scoorde een 
punt uit een vrije ronde en twee winstpartijen tegen tegenstanders met een veel lagere 
rating. Daniel speelde een wisselvallig toernooi. Een aantal partijen had hij op basis van zijn 
rating moeten winnen maar dat lukte niet. Daniel heeft een rating boven de 1000. Hij trof 
twee keer een sterkere tegenstander waar een behoorlijk rating verschil tussen zat. Deze 
partijen gingen verloren, dat heeft nauwelijks gevolgen voor zijn rating. In de overige zeven 
partijen trof hij tegenstanders met een lagere rating. Als je daarvan verliest kost dat veel 
punten. Daniel eindigde met 4.5 punten in de middenmoot op de 12e plaats. Jammer dat hij 
rating punten moet inleveren. 
  

 
Net als Daniel speelde Joep een wisselvallig toernooi. Ook Joep kan veel beter spelen, maar 
we weten dat Joep aan het begin van het seizoen nog niet in topvorm is. Joep trof vier keer 
een clubgenoot. In de derde ronde was Martijn de tegenstander. De jongens zagen na de 
30e zet geen mogelijkheden meer in de stelling en kwamen een remise overeen. De partij 
tegen Joris eindigde ook in remise. Tegen Jonas verloor Joep maar maakte dit weer goed 
door te winnen van Danny. Joep scoorde 4 punten en eindigde op de 17e plaats. Joris had de 
17e rating in het deelnemersveld maar eindigde hoger. Joris speelde een prima toernooi 
met een 50% score en een flinke plus voor zijn rating. Op de eerste dag had Joris geen geluk 
met de indeling. De eerste twee ronden moest hij het opnemen tegen sterke tegenstanders. 
Deze partijen gingen verloren. Uit de andere 3 partijen haalde Joris 1.5 punten. Op de 
tweede dag had Joris meer succes. In alle vier partijen trof hij clubgenoten. Tegen Jort, Niek 
en Danny wist Joris te winnen, alleen de partij tegen Martijn ging verloren. Met 4.5 punten 
werd Joris 13e, een goede prestatie. 
 



Niek schaakte een goede eerste toernooi dag. Met drie punten uit 5 partijen stond hij er 
prima voor. Niek verloor tegen Chris Admiraal en van clubgenoot Jonas. De tweede dag 
ging het wat minder. In de zesde ronde nog wel winst tegen Daniel maar daarna lukte het 
niet meer. Ik zag Niek wat fouten maken en die worden bij de D’ers afgestraft. Misschien 
was de concentratie wat minder geworden na alle partijen. Niek werd 15e en haalt een 
toernooi score van 0, dus hij heeft over de twee dagen op niveau geschaakt. 
 
Bij Koen was het omgekeerd. Op de eerste dag won Koen geen enkele partij. Toch ging hij 
met een punt naar huis. In de derde ronde had de bye dus een punt. Er had wat meer 
ingezeten maar ik denk dat Koen erg moest wennen aan het noteren. Dag twee was een 
stuk beter. De zesde en zevende partij waren een simpele prooi voor Koen. In ronde acht 
wachtte een zware tegenstander met een rating boven de 1000. Koen schaakte een hele 
goede partij en won verrassend. In de laatste ronde was Daniel te sterk. Ook Koen scoorde 
vier punten maar heeft een toernooi rating van -1. Deelname aan PJK toernooien levert 30 
punten op, per saldo behoudt Koen zijn huidige rating. 
  

 
 
Martijn wist al vanaf de H tjes ieder jaar een plek te winnen voor het NK. Misschien was hij 
kanshebber voor de vierde plaats. Na de eerste dag was Martijn nog zeker kanshebber. Hij 
verloor van Raymond Oord, een tegenstander die hem niet zo goed ligt, en een remise 
tegen Joep. Een hele mooie partij speelde hij tegen Chris Admiraal. Met Lopers op A en B2 
had Martijn mooie diagonalen op het bord. Een van de Lopers offerde hij zeer fraai op om 
daarna met een Pion naar het promotieveld te lopen. Niet veel later was het mat. Met 3.5 
punten ging hij dag twee in. De vier resterende partijen leverden twee punten op. Dat was 
niet genoeg voor plaats vier. Jammer, maar Martijn maakte in de twee verloren partijen te 
veel fouten. De oorzaak bij hem is duidelijk, te snel gespeeld. In de eindstand vinden we 
Martijn terug op de 8e plaats, toch een mooi resultaat. 
 
  



 
 
De verrassing van het toernooi was Jonas. Met 7 jaar als G tje veruit de jongste in het 
deelnemersveld. In de eerste ronde speelde Jonas tegen Melchior Hillenkamp. De jongens 
kennen elkaar, zij wonen vlak bij elkaar en spelen vaak samen buiten. Melchior was een van 
de favorieten met de hoogste rating. Daar was Jonas niet van onder de indruk. Jonas 
schaakte de partij van zijn jonge schaakleven en won. Melchior ging door zijn klok het punt 
was binnen voor Jonas. De stelling die op het bord overbleef was in het voordeel van Jonas. 
Een historische zege voor de jonge Paardenspronger, nooit eerder wist een clublid te 
winnen tegen een tegenstander met een rating van dik 1600 punten! Jonas verloor twee 
partijen op dag een en boekte winst tegen Joep en Niek. De tweede dag ging Jonas door 
met zijn goede spel. Met remise tegen Raymond Oord en winst tegen Gyan en Leonard 
stond Jonas met nog een ronde te gaan in de top van het klassement met kans op een top 
vier notering. Bij het naspelen van de partij komt Jonas een Dame voor. Hoe deze partij 
afloopt is helaas niet helemaal duidelijk. Na de 26e zet stopt de partij waar Jonas dan een 
Dame voorstaat. Wat we wel weten: de partij ging verloren. Jonas eindigt heel knap op 
plaats 7! Lees ook het verslag gemaakt door Bram, daar vind je uitleg hoe je de partijen kunt 
naspelen, en meer over de partij tussen Gyan en Jonas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vier schakers aan kop met 100% score 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2010 - 23:22 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 12. november 2010 

Met de nieuwe leden die na de zomervakantie zijn ingestroomd heeft de club op dit 

moment 32 leden. De afgelopen clubmiddagen verliepen niet zoals wij dat eigenlijk willen. 

Te veel lawaai, weinig inspiratie bij een aantal kinderen dus tijd om nieuwe afspreken te 

maken. Met het groeien van de club is het noodzakelijk dat iedereen weet waar hij/zij aan 

toe is. We hebben aan het begin van de clubmiddag de clubregels weer doorgenomen en 

afspraken met de kinderen gemaakt. Een belangrijke wijziging is dat we na de training niet 

meer op het podium gaan zitten. De groep is te groot geworden. De nieuwe afspraak is dat 

iedereen in zijn/haar groepje borden, stukken en de klokken gaat klaarzetten. Daarna 

blijven de kinderen in het groepje zitten. De trainer/ster maakt dan bekent op welk bord de 

kinderen gaan spelen, een met welke kleur. Als iedereen klaar is met klaarzetten gaan de 

kinderen naar de borden. 

 

 
Beker: eerste ronde in de finalegroepen 

 

Bij de borden liggen bordnummers, zodat iedereen snel zijn/haar bord kan vinden. 

De topborden 1 t/m 5 spelen in de kleine zaal. Zij hebben vaak de meeste tijd nodig, in deze 

zaal kunnen ze in alle rust hun partij spelen. De training groepjes in de grote zaal zijn qua 

plek ook gewijzigd. De groep van Bram zit nu op de plaats waar Miryam eerst zat. Zij zit nu 

op de plek van het groepje van Anders en de laatste groep traint nu op de plek waar de 

groep van Bram eerst zat. Met deze indeling verwachten we dat de meeste kinderen bij het 

starten van de competitie in hun groepje kunnen blijven zitten. 

 

Terug naar het sportieve vlak. Vanmiddag zijn we begonnen met het vervolg van het 

bekertoernooi. In de kleine zaal worden deze partijen gespeeld. Martijn speelde tegen 

Daniel en kwam in het middenspel een stuk achter. Dat voordeel gaf Daniel niet meer weg. 

Hij maakte de partij met winst goed af. Harm had niet veel moeite tegen Eline. Met een 

Dame en Toren wist hij met een muurtje het punt te pakken. Ook Jonas kwam al snel een 



stuk voor tegen Daan. Op dit niveau win je die niet snel meer terug. In een het eindspel 

offerde Jonas een Paard voor een tempowinst. Daan kon de Pion die naar het promotieveld 

liep niet meer inhalen. Daarmee was de partij natuurlijk beslist. De langste partij ging tussen 

Joep en Niels. De beslissing in de partij was een dubbele aanval van Joep met een Paard die 

een Toren en Dame aanviel. Hierna maakte Niels nog een denkfout waarmee een Toren in 

de doos ging. Ook dit stukverlies was door Niels niet meer goed te maken. De eerste punten 

zijn verdeeld maar dat wil natuurlijk nog niets zeggen. Wel opvallend dat een kleine 

achterstand in stukken op de meeste borden niet meer was goed te maken! De tweede 

ronde in de finalegroepen wordt gespeeld op 26 november. 

 

 
De topborden spelen in de kleine zaal 

 

Voor aanvang van de derde competitieronde werden nog drie partijen uit de tweede ronde 

ingehaald. Justin had een groot overwicht aan stukken tegen Pieter. En dan gebeurt het 

heel vaak: Pat! Een half puntje voor beide schakers. De partij tussen Miedo en Joris ging 

lang gelijk op. Paarden en Lopers verdwenen van het bord. Met voor beiden veel Pionnen en 

twee Torens was het zoeken naar een opening. Dat lukte Joris als beste. Hij won de partij. 

Daan mocht na zijn bekerpartij direct inhalen tegen Sytze. Daan was zoals verwacht veel 

sterker, voor Sytze weer een moment om van te leren. 

 

Levi, Waut, Felix en Huub waren niet aanwezig, maar hadden zich keurig volgens de regels 

afgemeld. Dan kan je je partij op een volgende clubmiddag inhalen. Vier partijen gingen dus 

niet door. Die halen we volgende week in. In de derde ronde won Hugo een belangrijke 

partij tegen Joep. 

Ik heb het eind van de partij niet gezien maar de strijd ging heel lang gelijk op, waarna de 

winst naar Hugo ging. Martijn blijft aan kop na winst tegen Ruben. Jort lijkt weer een beetje 

op de weg terug. Na weken waarin het schaken niet echt goed gaat won hij vandaag van 

Thom. Ook Merijn doet goede zaken, tegen Niek was hij de sterkste. 

 



 
Tess - Pieter 

Een leuke partij die ik even volgde in het eindspel: Tess tegen Pieter. Het eindspel is met 

name voor beginners erg lastig. Hoe maak je de partij af. Pieter wist heel bekwaam een Pion 

te laten promoveren. En wat hij toen knap deed: geen schaak geven maar de Koning 

opsluiten. Na een dubbele aanval ging ook het laatste stuk (Paard) van Tess van het bord. 

Pieter leek het af te maken. Hij haalde de Koning erbij. Dat was goed gezien. Tess kon 

alleen de Koning tussen twee velden heen en weer bewegen. Pieter miste twee 

mogelijkheden om mat te zetten waarna de wedstrijdleiding in moet grijpen. Als je niet 

weet hoe je mat moet geven mag je niet iemand door de klok spelen. Remise dus, een half 

puntje voor beide spelers. Daan won zijn partij tegen Brenden en Joris deed ook in de derde 

ronde goede zaken. Hij won van Sytze. Martijn, Hugo, Daan en Joris zijn nog ongeslagen. 

Levi en Jonas moeten nog tegen elkaar inhalen. De winnaar sluit zich aan bij de koplopers. 

 

Na afloop van de clubmiddag waren we tevreden over het verloop van de middag. Je ziet 

direct resultaat als het rustig is in de zalen. Er wordt beter getraind en in de competitie 

wordt er veel beter gespeeld! Volgende week komen we er tijdens de clubmiddag op terug. 

 

Iedere week probeer ik twee a drie borden te volgen om daar iets over te schrijven. Met wat 

foto's erbij kunnen dat ook  leermomenten zijn. Alle uitslagen staan inmiddels op de site. 

Jullie mogen ervan uitgaan dat deze er uiterlijk zaterdagavond op staan. Ook de indeling 

voor de volgende ronde kun je dan al zien.  

 



 
Trainers bezig met nakijk werk. 

 

Belangrijk clubnieuws: het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi gaat definitief door op 

zaterdag 2 april. Deze week hebben we een bevestiging van het Wessel Gansfort College 

ontvangen dat het akkoord is! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6! Prijzen op Grand Prix Veendam 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 november, 2010 - 00:26 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 13. november 2010 
Voor het tweede Grand-Prix toernooi van het seizoen moesten we vandaag de provincie in. 
Met 11 schakers togen we naar Veendam waar gespeeld werd in Winkler Prins College, de 
school waar Bram op had gezeten. De locatie is voor een aantal van onze clubleden speciaal, 
zij wonnen hier hun eerste beker. Martijn bijvoorbeeld won hier zijn allereerste toernooi in 
2006, kampioen bij de H’tjes op het NOSBO PJK. In de jaren daarna werden in de school 
heel veel prijzen gewonnen door onze clubleden. 
  

 
  
In de laagste groep I speelden twee schakers van de club, Jaimey en Huub. Beide jongens 
speelden direkt in de eerste ronde tegen elkaar. Net na het startschot van het toernooi ging 
ik even bij de partij kijken maar de borden waren al verlaten. Huub had met een 
herdersmatje de partij al beslist. Een goede start voor Huub die de volgende drie partijen 
ook wist te winnen. Huub schaakte goed, hij zat rustig achter het bord en wist een aantal 
keren met dubbele aanvallen stukken te winnen. Ook in het eindspel is Huub beter 
geworden. Op de club trainen we daar de laatste weken op en het begint zijn vruchten op te 
leveren. In de vijfde ronde ging het even mis. Met een flinke voorsprong op het bord deed 
Huub net de verkeerde zet en werd het pat. De zesde partij ging helaas verloren. Huub 
scoorde 4.5 punten en werd eerste in de groep. (Op de NOSBO site staat een tweede plaats 
op SB punten!). Voor Huub zijn eerste beker op een GP toernooi en die is, zo weten we heel 
speciaal. Menig schaker die al veel bekers heeft staan, weet het meest te vertellen over zijn 
eerste gewonnen prijs! 



  

 
  
Jaimey schaakt pas een maand op de club en speelde al zijn tweede GP toernooi. Na de 
verloren partij scoorde hij toch 3 punten uit zes partijen. Een mooie 50% score. 
In een van zijn partijen speelde Jaimey een Pionnen eindspel heel knap uit. Na een eerste 
promotie volgden er nog twee en zo stonden 3 Dames op het bord tegen een Koning alleen. 
Pat dreigt dan snel, vooral door de diagonale lijnen. Je kunt dan, als je niet zeker weet hoe je 
het moet afmaken, beter een Toren nemen. Gelukkig liep het nu goed af.  
 

 
  
Danny speelde in groep F. Veel van zijn partijen heb ik niet kunnen zien. Hij zat het hele 
toernooi op het achterste bord. Danny verloor de eerste 3 partijen. Daarna ging het wat 
beter, uit de resterende vier partijen wist hij nog 3 punten te scoren. De partijen die Danny 
verloor duurden niet lang, met wat meer concentratie moet het op komende toernooien 
beter gaan. 
  



In groep D had Daan bij de start de hoogste rating, kansen dus voor een hoge klassering. 
Daan schaakte een heel goed toernooi. Hij speelde de meeste partijen in een rustig tempo, 
iets dat we bij Daan niet heel vaak zien. Het rustige spel leverde een mooie score op, een 
verloren partij, een remise en vijf overwinningen. Met 5.5 punten was dit voldoende voor 
een mooie tweede plaats. 
 

 
  
Joep, Hugo en Daniel speelde in groep C. Opvallend in de uitslagen, hun onderlinge partijen 
eindigden allemaal in remise, die vaak werd aangeboden. Het leek erop of de clubgenoten 
niet van elkaar wilden verliezen. De remises waren wel fundament voor goede scores. 
Daniel lijkt uit zijn schaakdipje te komen. Op de club had hij vrijdag al twee keer gewonnen 
en ook vandaag ging het goed. Daniel verloor zijn eerste twee partijen maar uit de andere 
partijen scoorde hij knap 4 punten. Joep en Hugo verloren beide geen enkele partij. Joep 
moest in de vijfde ronde spelen tegen Jelle van SC Haren. Beide jongens kennen elkaar al 
heel lang en als ze tegen elkaar spelen zijn dat vaak boeiende partijen. Vanmiddag werd het 
een zakelijke remise, aangeboden door Joep en geaccepteerd door Jelle. Joep had al 
uitgerekend dat een remise genoeg was voor een podium plaats. Best link want je moet nog 
wel twee partijen spelen. Gelukkig ging het goed, Joep won twee keer en werd met 5.5 
punten tweede. De remise tegen Jelle koste Joep wel de eerste plaats. Die ging naar Hugo 
die een heel goed toernooi speelde. Bij Hugo zie je als hij de partij kan winnen pretlettertjes 
in zijn ogen. Van afstand kan je al zien hoe het ervoor staat. Hugo won de groep met 6 
punten uit zeven partijen. Knap werk! Voor Joep en Hugo alweer de tweede Grand-Prix 
beker van het seizoen en beide winnen veel rating punten. 



 

 
  
In de B groep speelden vier Paardensprongers in een groep van zes schakers. Daar waren we 
niet zo blij mee want ze spelen op de club al vaak tegen elkaar. De rating van de jongens ligt 
dicht bij elkaar dus het is dan even niet anders. Martijn had in zijn eerste partij winstkansen 
tegen Raymond. Hij stond een Dame voor maar die verdween plotseling van het bord. Dat 
betekende een verloren partij. Veel te snel gespeeld, wat we veel vaker zien bij Martijn. Ook 
de rest van de partijen schaakte Martijn veel te gehaast. Deze partijen gingen daardoor ook 
verloren. Het enige punt die Martijn scoorde kreeg hij cadeau van Levi. Levi was het 
toernooi al niet fit begonnen en moest opgeven. Het kost Levi wat rating punten maar alle 
kan om die in Haren terug te verdienen.  
 

 
  
Niels verloor zijn eerste twee partijen. De tweede partij zorgde voor wat kommotie. Niels 
verloor zijn partij tegen Raymond na een gevallen vlag. Niels stond op dat moment beter en 
claimde passief spel van zijn tegenstander. Dat kan je doen als je tegenstander met 
bijvoorbeeld het herhalen van zetten bij een achterstand bewust door de klok wilt spelen. Je 



tegenstander toont geen enkele intentie om te winnen. In dit geval was hier geen sprake 
van. Raymond moest de aanval van Niels (twee Torens op de eerste rij, zie foto) pareren, 
door o.a. schaak op te heffen. Niels had op het moment dat ik de foto nam nog een 
minuutje op de klok en schaakte heel snel verder. Hij won nog een Toren maar toen viel zijn 
vlag. Natuurlijk stond Niels voor en had kunnen winnen, maar dat telt dan niet meer! 
 

 
  
Niels boos: ik speel niet meer verder. Ook na overleg met de wedstrijdleiding bleef hij 
koppig zitten. Als vader koos ik ervoor er mij niet meer mee te bemoeien, juist dan wordt 
het alleen maar erger. Gelukkig brachten andere clubleden en ouders Niels op andere 
gedachten om door te spelen. Voor Niels viel de beslissing om door te spelen goed uit. Hij 
won drie keer waarvan de laatste partij heel knap vanuit achterstand werd gewonnen. De 
drie punten waren voldoende voor een derde plaats. Winnaar in de groep werd Jonas. Hij 
won alle vijf partijen! Met deze score wint Jonas weer veel rating punten en 20 punten voor 
het NOSBO GP klassement. In dit klassement staat Jonas nu alleen op de eerste plaats. Het 
is voor het eerst in de geschiedenis van de club dat het iemand de koppositie in het 
klassement pakt. Jonas mag op het volgende Grand-Prix van Haren de leiderstrui 
aantrekken! Ook opvallend in de uitslagen: drie jongens die twee jaar geleden zijn 
begonnen in de H groep op woensdagmiddag vallen vandaag in de prijzen! 
  

Grand-Prix Veendam 

Naam Groep 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Plaats 

Levi B 0,5 0 0 0 0     0,5   

Daan D 1 0,5 1 1 0 1 1 5,5 2 

Hugo C 1 0,5 1 1 1 1 0,5 6 1 

Niels B 0 0 1 1 1     3 3 



Martijn B 0 0 0 0 1     1   

Danny F 0 0 0 1 0 1 1 3   

Jonas B 1 1 1 1 1     5 1 

Daniel C 0 0 0,5 1 1 1 0,5 4   

Joep C 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 5,5 2 

Huub I 1 1 1 1 0,5 0 vrij 4,5 1 

Jaimey I 0 vrij 1 0 1 1 0 3   

Totaal   5,5 3,5 7 8 7 6 4 41   

              Toernooiscore 61% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daan nieuwe koploper in de competitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 november, 2010 - 00:20 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 19. november 2010 
De opzet van de clubmiddag hebben we, zoals jullie eerder konden lezen, twee weken 
geleden veranderd en aangepast aan het aantal kinderen die we nu op de club hebben. Met 
een ledental van boven de 30 kinderen waren aanpassingen gewenst. We willen zo de 
kwaliteit van het lesgeven en schaken op niveau houden zoals het eerder was en misschien 
zelfs nog wat verhogen.  
 

 
 
Regels zijn ook op onze club erg belangrijk om ons doel (goede training en serieuze partijen 
in de competitie) te waarborgen. Afgelopen twee weken hebben we naar de kinderen toe 
de regels duidelijk uitgelegd en ook aangegeven waarom die regels er zijn. Over de nieuwe 
aanpak kunnen we tevreden zijn. Het is een stuk rustiger geworden in de training groepjes 
en ook de omschakeling van het leren naar het schaken in de competitie verloopt een stuk 
beter dan voorheen. 
 
De clubmiddag begint nu, nadat iedereen in zijn groepje zit, met mededelingen, vieren van 
verjaardagen en de diploma uitreiking. Het uitreiken van diploma’s deden we altijd aan het 
einde van de middag, maar vaak moeten er kinderen weg en is het wachten tot de laatste 
partijen klaar zijn. In de nieuwe opzet kunnen we in alle rust de diploma’s uitreiken. Ook de 
ouders zijn dan van harte welkom! Als je jarig bent geweest (of wordt) mag je op de club 
trakteren. De traktatie is altijd aan het einde van de middag. We houden materialen en de 
Hunzeborgh dan  schoon (vaak chips!) 
  
De clubverslagen verschijnen nu ruim een half jaar wekelijks op de site. Leuk om te lezen 
hoe de middagen zijn verlopen. Met de verslagen gaan we proberen nog meer informatief 
te zijn. Ouders kunnen in de verslagen lezen waar we met de club mee bezig zijn en gaan we 
ook proberen uitleg te geven aan schaaktermen. Veel ouders kunnen niet schaken en horen 
hun kinderen praten over “vrij Pionnen”, “ik liep een tempo achter”, “hij voerde oppositie” 
om er maar een paar termen te noemen. In de schaaksport zijn veel woorden en 



uitdrukkingen die op de sport betrekking hebben. Met een beetje uitleg steken de ouders 
ook iets op van de verslagen. Met veel clubleden is het niet te doen om alle partijen te 
volgen. Het doel is om wekelijks een drietal borden te volgen en daar iets over te schrijven. 
  
Nieuws over de trainingen in de groepjes: 
In de eerste drie boeken in de stappenmethode wordt nauwelijks ingegaan op situaties in 
het eindspel. Vooral de beginnende schakers lopen tegen problemen aan in hun partijen. 
Hoe kan ik mat geven, bijvoorbeeld met twee Torens, of een Dame tegen een Koning. Ook 
eindspelen met Pionnen zijn lastig. Menig schaker probeert een Pion te laten promoveren 
maar het gaat toch vaak mis. Het ontbreken van kennis van het eindspel kost vaak onnodig 
punten. Vandaar dat we in de groepjes hieraan werken, het stappenboek ligt dus even aan 
de kant. Sytze, Matthijs, Jaimey en Pieter zijn beginners in het groepje van Niels en Ronald. 
In dat groepje zijn we begonnen met het bouwen van een muurtje. Dit is een situatie waar 
een Koning twee Torens of een Toren en een Dame tegen zich heeft. We leren de stukken 
met elkaar te laten samenwerken en zo de Koning naar een van de vier kanten van het bord 
te dwingen. Stap voor stap wordt de bewegingsruimte van de Koning kleiner totdat hij mat 
staat. Ook is er een start gemaakt met Koning/Dame tegen Koning alleen. 
 

 
  
Sjoerd werkt in zijn groepje met het Pionnen eindspel. Hier klinkt de term “oppositie”. Dit 
betekent dat je niet aan de beurt bent, maar je tegenstander aan zet is en met zijn Koning 
moet uitwijken. Degene die oppositie heeft is in het voordeel en dan kan een Pion 
promoveren. 
  
Koen, Daniel en Niek mochten vanmiddag examen doen. De examens stonden al wat 
eerder op het programma maar diverse redenen niet doorgaan. Koen had het volle uur 
nodig voor zijn Stap 2 examen en kon niet schaken voor de competitie. Niek (ook Stap 2) en 
Daniel (Stap 3) waren klaar voordat de partijen begonnen. 
  
Een regel die we al heel lang hanteren willen we nog eens benadrukken: als je niet kan 
komen op de clubmiddag, meld je dan af. Doe je dat niet dan verlies je de partij voor de 
beker of interne competitie. Beide competities nemen we zeer serieus en daar hoort ook bij 



dat je je afmeld. Voor aanvang van de clubmiddag hadden een aantal jongens dat niet 
gedaan. Jammer maar je hebt dan echt je partij verloren! Ook hierin moeten we streng zijn. 
De regel is er ook om van te voren te weten wie er in de trainingsgroepjes niet zijn. 
 

 
  
De top 10 spelers schaken in de kleine zaal. Hier bleven een aantal borden leeg. Op bord 
twee ging de partij tussen Hugo en Joris niet door. Koen was nog met zijn examen bezig, 
dus hij kon niet schaken tegen Levi. Op bord vijf won Ruben heel snel van Merijn en blijft 
heel knap in de top van het klassement. Jonas had eerder een inhaal partij tegen Levi 
verloren, maar tegen Joep was hij na en lange partij de sterkste. Martijn verloor al snel in de 
partij een stuk tegen Daan. Dat voordeel gaf Daan niet meer weg. Daan schaakte rustig 
verder en wist nog een paar Pionnen te winnen. Dat was voldoende om de partij te 
beslissen. Daan neemt de koppositie nu over van Martijn met 4 uit 4! 
  
Huub trof een sterke tegenstander; Daniel. Huub speelde de opening prima. Stukken eruit 
en rokeren. Even later maakte hij een kostbare fout. Zijn Dame ging van het bord en dus 
een verloren partij. Niek ontwikkelde zijn stukken niet maar won wel van Danny. Met zijn 
Dame sloeg Niek er lustig op los, en was de partij snel over. Je kunt zo je partij winnen maar 
het is wel riskant. Je tegenstander kan je Dame opjagen met het risico dat je die verliest. 
Jamey won zijn eerste partij tegen Tess. Hij had duidelijk iets geleerd vandaag: muurtje 
bouwen! Niels en Kasper speelden een spannende en lange partij. Kasper stond een Pion 
voor maar was in tijdnood. Door snel te zetten probeerde hij de partij nog te redden maar 
dat lukte niet. Niels had nog ruim 2 minuten op de klok toen de vlag van Kasper viel. 
Ondanks het verlies kan Kasper terugzien op een goede partij. 
  
  

 

 

 

 



 

Jonas in leiderstrui GP Klassement 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 november, 2010 - 18:03 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 27. november 2010 
Op het Grand - Prix van Veendam wist Jonas al zijn partijen te winnen. Met die score won 
Jonas 20 punten voor het Grand - Prix klassement. Na twee GP toernooien stond Jonas met 
38,8 punten op de eerste plaats in dat klassement. Sinds vorig seizoen mag de leider een 
speciale trui dragen. Voor het eerst is de trui in het bezit van een clublid. Jonas kreeg de trui 
overhandigt op het Grand - Prix van Haren. Als je de leiderstrui verliest mag je hem houden, 
een mooi schaak souvenir! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel Paardenspronggeel op podium GP Haren 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 november, 2010 - 19:00 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 27. november 2010 
Het Grand-Prix van Haren is een van de drukst bezochte toernooien van de NOSBO. Dit jaar 
werd er gespeeld op een nieuwe locatie, het Zernike College. Een prima accommodatie 
waar veel meer ruimte is dan in het Doveninstituut waar eerdere edities van het toernooi 
zijn gespeeld. 
 

 
  
  
De groepen A t/m F speelden in klaslokalen wat de rust rond de borden ten goede kwam. In 
de ruime kantine zaten de groepen G t/m L. 
Aan de start verschenen 94 deelnemers waaronder 14 Paardensprongers. Danny had zich 
ook opgegeven maar moest zich door ziekte afmelden. 
  
In de kantine speelden 3 jongens Ruben, Waut en Jaimey. Ruben speelt regelmatig mee op 
Grand-Prix toernooien maar het was al een tijdje terug dat hij een prijs had gewonnen. Op 
de club speelt Ruben goede partijen, dus waren we benieuwd hoe het vandaag ging. In 
groep G bleef het tot de laatste ronde spannend. De schakers stonden dicht bij elkaar voor 
de laatste ronde begon. Ruben moest winnen om kan te houden op een podiumplek. Dat 
lukte, Ruben won zijn partij in de 7e ronde terwijl de concurrenten voor de derde plaats 
punten lieten liggen. Met vier punten een mooie derde plaats voor Ruben, en een gewonnen 
partij tegen de groepswinnaar. 
  
Waut maakte in zijn partijen in groep J te veel fouten waardoor hij partijen verloor. In een 
van de partijen had zijn tegenstander een Pion op de 2e rij, maar het Paard van Waut dekte 
het promotieveld. Met en Koning die het Paard dekt en verder geen stukken op het bord 
een remise stelling. Waut vergat de dekking met het Paard en speelde die weg. Natuurlijk 
promoveerde de Pion en was de partij verloren. Jammer, maar Waut wist toch 2 partijen te 
winnen. Het kost Waut wat rating maar op een volgend toernooi in een lager groepje moet 
Waut een beker kunnen scoren. 



  
Jaimey speelde in de laagste groep, groep L. In deze groep zaten maar liefst 10 schakers, 
dus moesten er 9 ronden gespeeld worden. Eigenlijk een beetje te veel van het goede. Met 
allemaal beginnende schakers was het de hele middag rumoerig in de groep. Jaimy trok zich 
daar niets van aan en schaakte rustig zijn partijen. De eerste 3 partijen werden eenvoudig 
gewonnen. In de vierde ronde stond Jaimey met een overmacht aan stukken ruim voor 
tegen een Koning en een Pion. De Koning stond voor de Pion en kon niet meer zetten, dus 
pat! Erg jammer want even ervoor zag Jaimey een mat in een over het hoofd. In de 
resterende 5 partijen wist Jaimey 3 keer te winnen, en kreeg hij 2 keer een herdersmatje 
tegen. Met 6,5 punten kwam Jaimey net een half puntje tekort voor een beker. Net het 
halfje uit de partij die pat werd, zonde! Jaimey heeft wel veel punten voor zijn rating 
gescoord! 
  
Kasper had in groep F de laagste rating maar dat was op het bord niet te zien. Kasper was 
erg goed op dreef en wist 5 partijen te winnen. In een van zijn partijen volgde ik het eindspel 
met een voordeel van twee Pionnen en een Toren voor Kasper. Kasper speelde het erg goed 
uit. Ruilde een Toren waar hij ook nog een Pionentje meenam en de partij was beslist. Een 
fraaie tweede plaats voor Kasper in deze groep. Koen en zijn broer Joris kwamen uit in 
groep G. Koen had de laagste rating in de groep en had een lastige middag. Met drie 
remises en een gewonnen partij eindigde Koen op basis van SB punten toch knap op de 
vierde plaats. Zijn broer had meer succes in deze groep. Na zes speelronden had Joris 4,5 
punten gescoord en hij had kans op de eerste plaats. In de 7e ronde moest hij spelen tegen 
een concurrent die net zoveel punten had. Ik heb de partij niet gezien maar er werd remise 
overeengekomen. Volgens de vader van Joris lagen de winstkansen bij Joris. Bij een gelijke 
stand telt het onderling resultaat. Omdat die score gelijk was wordt gekeken naar het 
resultaat tegen de nummer 3 in de eindstand. Dit was in het nadeel van Joris. De volgende 
keer maar gewoon doorspelen. Wel een mooie score voor Joris en weer veel rating punten 
gewonnen! 
Groep C en D zaten samen in een klaslokaal. Van de 16 schakers waren er 8 van onze club. 
De helft van de prijzen ging met onze schakers mee naar huis. In groep D troffen Daan, 
Hugo en Joep schakers waar ze al vaker tegen hadden gespeeld. Hugo had zijn dag niet. Na 
vier verloren partijen zat hij er al triest bij en na weer een verloren partij in ronde vijf had hij 
tranen in zijn ogen. Hij werd getroost door clubgenoten en ouders. Zo zie je dat we een 
echte club zijn! Ik heb toen tegen Hugo gezegd dat hij gewoon lekker moest gaan spelen. 
Dat lukte gelukkig in de laatste twee ronden. Met twee gewonnen partijen was het toernooi 
toch enigszins gered. Ik denk dat Hugo van te voren de lat voor zichzelf al wat hoog had 
gelegd. De eerste twee toernooien waren immers succesvol verlopen voor Hugo. Toch kan 
het dan gebeuren dat het plotseling niet lukt! 
  
Joep en Jelle hadden in Veendam een remise afgesproken. Vandaag was het anders er werd 
nu wel gespeeld voor de winst. Die ging naar Jelle. Daan wist wel te winnen van Jelle. Daan 
stond bijna de hele partij achter maar in het eindspel wist hij knap te winnen. 
Na de vijfde ronde hadden Falco, Jelle en Joep al berekent hoe de overige partijen zouden 
eindigen en dat zij de prijzen zouden verdelen. Dat liep allemaal anders want in ronde 6 
verloor Joep en ook Falco verloor van Hugo. In de laatste ronde scoorde Daan zijn 4e punt en 
ook Joep won zijn partij en kwam daarmee ook op 4 punten. Het onderlinge resultaat was in 
het voordeel van Daan, een mooie derde plaats. 



  
In groep C maar liefst vijf Paardensprongers. Daar zijn we niet echt blij mee want de jongens 
treffen elkaar al op de club, en twee schakers konden geen prijs winnen. In elke speelronden 
troffen clubgenoten elkaar en werden de punten verdeeld. Opdracht in deze groep was in 
ieder geval punten te scoren tegen de 3 niet clubleden. Dat lukte aardig. In de eindstand een 
behoorlijk verschil tussen de meeste Paardensprongers en de rest. Vijfde werd Levi, die nog 
niet zijn niveau van vorig jaar haalt. Levi levert wat punten in, wat misschien op dit moment 
even goed is om op een volgend toernooi in een lager groepje weer eens toe te slaan. De 
vierde plaats ging naar Martijn. Ook hij speelt nog niet op zijn niveau. In de eerste partij 
bijvoorbeeld verloor hij heel snel met een variant van een herdersmat tegen Jonas. Derde 
werd Niels die voor aanvang van de laatste ronde al zeker was van een prijs. In die laatste 
ronde was Daniel de tegenstander. Daniel is weer op de weg terug na een ‘schaakdipje’. 
Daniel moest een remise uit de partij halen om in de prijzen te vallen. Dat lukte, Niels was 
niet echt scherp meer en liet het punt aan Daniel. Opvallend dat Niels op bijna elke Grand-
Prix in 2010 een beker wist te winnen! Daniel werd tweede en Niels legde beslag op de 
derde plaats. Winnaar van de groep werd de koploper in het GP klassement. Jonas wist net 
als in Veendam weer alle partijen te winnen. Ook nu wint Jonas veel punten en is op weg 
naar de A groep op een volgend Grand-Prix toernooi. 
  
We zijn benieuwd naar de nieuwe ratinglijst van de NOSBO die woensdag verschijnt. Een 
aantal jongens gaan over de 1000 punten heen of zitten daar dicht tegenaan. Op een 
volgend toernooi krijgen we zeker weer een groep met veel Paardensprongers. 
  
Het GP van Haren was voor de club zeer succesvol, 7 bekers op 14 schakers. En ook nog te 
bedenken dat twee schakers in groep C geen prijs konden winnen! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Levi en Daan ongeslagen aan kop in de 
competitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 december, 2010 - 14:52 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 3. december 2010 
Drie clubleden kregen vanmiddag hun Stap diploma uitgereikt. Niek en Koen haalden hun 
Stap 2 diploma, en Daniel het Stap 3 diploma. Jongens gefeliciteerd!  
 

 
 
Vandaag stond een inhaalronde op het programma. Voor de competitie stonden nog 
partijen open uit speelronde vier en vijf. Voor de beker moesten Thom en Daniel nog 
inhalen. In deze partij kwam Daniel een Toren achter te staan maar in het eindspel wist 
Daniel de Toren terug te winnen. Daarna was de partij snel gespeeld in het voordeel van 
Daniel. 
 
Drie partijen moesten nog gespeeld worden in ronde vier. Miedo won heel snel zijn partij 
tegen Jort. Jort schaakt nog niet op zijn niveau. In deze partij vergat hij in de opening zijn 
stukken te ontwikkelen. We gaan hier de nodige aandacht aan geven tijdens de trainingen. 
Hugo won van Joris en Levi won van Koen. Met deze gewonnen partij komt Levi op vijf 
punten. Met Daan zijn zij na vijf speelronden de koplopers met een 100% score. In ronde zes 
spelen ze tegen elkaar. 
  
Van speelronde vijf stonden nog zeven partijen open. 
Marcus kwam voor het eerst in actie in de competitie. Tegen Tess was Marcus veel sterker. 
Aan het einde van de partij had Marcus nog veel stukken op het bord. Met een Toren en 
Dame miste Marcus een aantal keren een mat in een, maar na een paar zetten was de partij 
toch beslist. Jort moest ook nog inhalen tegen Daniel. Daniel is weer helemaal op zijn oude 
niveau en dat was te zien in deze partij, waar Jort voor Daniel geen partij was. Met knap spel 
was de partij binnen 10 minuten beslist in het voordeel van Daniel. Merijn deed goede zaken 
voor het klassement door Felix te verslaan. Merijn staat nu keurig in de middenmoot. In de 



middenmoot staat nu ook Eline. Zij versloeg toch nog verrassend Niek met een ruime 
voorsprong op het bord. 
 

 
  
Twee broers streden voor aansluiting bij de top van het klassement, Martijn en Niels. Niels 
drong met zwart Martijn de hele partij in de verdediging. Het lukte Martijn niet om onder de 
druk vandaan te komen. Niels had de kans om de partij snel te beslissen. Hij kon zomaar de 
Dame van Martijn slaan, maar zag het niet. Zo duurde het toch nog ruim 25 minuten totdat 
de Niels de partij beslist had. Niels staat nu vierde in het klassement met vier punten. 
Overige uitslagen: 
Joep – Ward 1 – 0 
Danny – Matthijs 1 – 0 



  

 
  
Alle uitslagen zijn ook weer verwerkt in het talentenklassement. Na het verdelen van de 
punten staat Hugo nu op de eerste plaats, met een punt voorsprong op Ruben. 
  
In de voorronde van de competitie spelen we 12 speelronden. Daarna spelen we verder in 
groepjes. Omdat we voldoende clubmiddagen hebben tot aan de zomervakantie gaan we 
ook een teamcompetitie opstarten. Schaken in teams vinden de kinderen erg leuk en het is 
een goede training voor de NOSBO en scholen teamkampioenschappen die er weer 
aankomen. Er komen 8 teams van vier schakers met een vaste indeling op de borden 1 t/m 
4. De schakers treffen in de 7 speelronden tegenstanders die ongeveer even sterk zijn. Voor 
de drie beste teams liggen aan het einde van het seizoen prijzen klaar. De team indeling 
wordt binnenkort bekend. Het team mag een naam voor het team bedenken. De 
teamindeling en het speelschema komen uiteraard op de site. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ronald krijgt kunstwerk voor 50e verjaardag 
Ingezonden door Bram Baptist op 11 december, 2010 - 19:56 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 10. december 2010 
  
Op 21 december wordt Ronald 50 jaar. Om deze bijzondere gebeurtenis te vieren, hebben 
de schakers van onze club een vouwblaadje versierd. In het geheim ging bijna iedereen aan 
het werk. Ronald mocht immers niets van deze verrassing afweten. De blaadjes werden 
verzameld door de moeder van Daan en opgeplakt door Bram. Uiteindelijk waren er twee 
fotolijsten nodig om alle blaadjes kwijt te kunnen. 
  

 
 
Rond 17.00 uur hield Ronald zijn wekelijkse toespraak, maar deze werd plotseling 
onderbroken door Bram. De schakers hebben eerst een liedje gezongen, waarna het cadeau 
werd overhandigd. Kijk maar even op de foto's hoe blij Ronald met onze verrassing was! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Het wordt dringen aan de top van het 
klassement! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 december, 2010 - 17:11 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 10. december 2010 
Anders en Jonas waren vandaag niet aanwezig op de clubmiddag. Anders moest voor zijn 
werk in Denemarken zijn en Jonas ging mee om in Kopenhagen een schaaktoernooi te 
spelen. Gelukkig hebben we oudere clubleden die inmiddels heel aardig de Stap 1 kinderen 
les kunnen geven. Niels ging met het groepje van Ronald aan de slag, Miedo en Ronald 
gaven het groepje van Anders les. Thom ging met Tess achter de computer om mat in 1 te 
oefenen. De bekerronde die vandaag op het programma stond ging vandaag door de inzet 
van Niels en Thom bij het lesgeven en de absentie van Jonas niet door. In januari gaan we 
deze bekerronde inhalen. 
 

 
  
Voordat we met de competitie wedstrijden beginnen en iedereen op zijn plaats zit, doe ik 
meestal nog wat mededelingen. Vandaag kwam het groepje wat in de kleine zaal zou 
spelen weer terug in de grote zaal. Ik vroeg aan Evie wat er aan de hand was, maar toen had 
Bram het woord al overgenomen. Voor mijn 50e verjaardag kreeg ik van Bram nadat 
iedereen gezongen had twee prachtig lijsten overhandigd. In de lijsten op vouwblaadjes 
felicitaties van de clubleden en trainers. Een prachtig kado en een heel mooi aandenken aan 
de schaakclub! Het krijgt zeker een mooi plekje aan de wand ergens in onze woning. 
Jongens en meiden bedankt! 
  



 
Pat! 
  
De competitie is alweer gevorderd tot ronde 6. Twee partijen gingen niet door, Jonas tegen 
Niels en Ward tegen Jort. Jort was eerder ziek naar huis gegaan. De twee koplopers in de 
competitie Levi en Daan moesten tegen elkaar. In deze partij wist Levi een enorme 
voorsprong op te bouwen. In het eindspel had Daan alleen nog een koning over tegen een 
Koning Dame en een Pion van Levi, die natuurlijk de partij moest winnen. We leren de 
kinderen, ook al staan ze verloren toch door te schaken. Dat deed Daan ook en wat eigenlijk 
niet mag gebeuren, gebeurde toch. Het werd pat. Dus voor beide schakers een half puntje 
erbij. Hugo won van Ruben en staat in het klassement op een half puntje achterstand op 5 
punten. Daniel is weer terug in de top. Na winst op Miedo staat hij met 4.5 punten op de 
6e plaats. 
  
De partij tussen Kasper en Martijn ging heel lang gelijk op. Martijn had wel een Pion naar 
voren gezet om mat achter de paaltjes te voorkomen maar op dat veld kwam een Loper te 
staan. Dat had Kasper heel goed gezien. Het werd geen mat achter de paaltjes maar mat 
achter twee Pionnen en een Loper. Een belangrijke zege voor Kasper die nu 10e staat. Voor 
de clubkampioen van vorig jaar, Martijn, wordt het een hele opgave om de laatste 6 te 
halen. 
  



 
Let op de Loper op E4 die gaat later naar H7 
  
Spannend was de partij tussen Eline en Joep. Eline speelde een hele goede partij waarin ze 
direkt de aanval zocht. Joep moest verdedigen en dat kostte hem veel tijd. Toch lukte het 
Joep die inmiddels een beetje in tijdnood was de partij te kantelen. Met eerst een penning 
en daarna een dubbele aanval op Koning en Toren was de partij plotseling in zijn voordeel. 
Toen even later ook de twee Toren van Eline sneuvelde was de partij beslist. Met minder 
dan anderhalve minuut op de klok gaf Joep mat. Eline kan terugzien op een goed gespeelde 
partij. Jammer dat ze de dubbele aanval niet zag aankomen. 
  

 
  
Twee partijen eindigden in remise. Waut tegen Felix en Koen tegen Marijn. Merijn speelt tot 
nu toe een goede competitie. Hij staat nu 12e, net genoeg voor een plaats in de tweede 
groep. 
  

 

 



Tweede plaats voor team 1 op FGH 
teamtoernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 december, 2010 - 15:35 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 11. december 2010 
Voor de derde keer werd er vandaag in de Hunzeborgh gespeeld voor het FGH 
Teamkampioenschap. Net als vorig jaar mochten de teams een E speler opstellen. Die 
moest dan verplicht spelen op het eerste bord. Dit jaar trok het kampioenschap een record 
aantal deelnemende teams. 
 

 
  
 
Voor het eerst deed een team van SC Ten Boer mee en was er een team van OBS Bredero. 
De andere vijf teams waaronder twee van de thuisclub waren vorig jaar ook present. Het 
team van SV Unitas meldde zich op het laatste moment aan. In dat team drie schakers uit 
de familie Foreest. Omdat dit team een mogelijke concurrent voor de titel zou zijn, besloten 
we op het laatste moment onze teams te wijzigen. Ward ging spelen in het eerste team op 
bord vier en Huub speelde in team 2 op bord drie. Het blijft altijd een gok hoe je de teams 
samenstelt maar we wilden natuurlijk de titel van vorig jaar prolongeren. Ward is op dit 
moment de iets betere schaker dan Huub, en team twee was zeker kansrijk voor een derde 
plaats. 
  
Achter de bar stonden vandaag Thom en Niels. Onze oudere schakers hebben sinds dit jaar 
wat meer en andere taken binnen het clubgebeuren. Deze taak volbrachten ze vandaag met 
verve! In de kleine zaal onze vaste gast tijdens de toernooien; Mr. Bean en de gebruikelijke 
Donald Duckjes. Door andere activiteiten in de Hunzeborgh moesten we tegen vijf uur klaar 
zijn met het toernooi. Om die tijd te halen besloten we om de speeltijd terug te brengen van 
15 minuten naar 10 minuten p.p.p.p. met 10 minuten pauze tussen de speelronden. 
Vorig jaar speelden we ook met deze tijd op de klok en dat was toen geen probleem. Ook in 
deze editie werden heel weinig partijen beslist door het vallen van de vlag. 
  



Ook dit jaar was Bram de toernooi directeur en had als enige van onze club, als onpartijdige, 
geen Paardensprong T shirt aan. Miryam had de taak op zich genomen om teamleider te 
zijn van team 1, team twee stond onder mijn leiding. Sjoerd was ook aanwezig om Bram te 
helpen met het verwerken van de uitslagen. Om 13.00 waren alle teams aanwezig en na de 
gebruikelijke huishoudelijke mededelingen en de nodige uitleg over het toernooi en de 
schaakregels werd om 13.15 uur stipt op tijd begonnen met de eerste ronde. 
 

 
  
Onze teams moesten direct, zoals dat hoort als er meer teams zijn van een club, tegen 
elkaar. Team 1 met Hugo op bord een, Levi op twee, Daan op drie en Ward op vier lieten er 
geen gras over groeien. Het werd een 4 – 0 overwinning tegen ons team 2 met op bord een 
Ruben, op twee Jaimey, Huub op drie en Matthijs op het vierde bord. In dit team heel weinig 
ervaring en twee schakers die net bezig zijn met Stap 1. Beide teams bleven de hele middag 
in deze opstelling spelen. 
  
In de tweede ronde bleef team 1 ongeslagen. Tegen het nog onervaren team van SC Haren 
werd het wederom een 4 – 0 overwinning. Team 2 had het lastiger tegen OBS Bredero. 
Ruben en Jaimey wonnen hun partij met overmacht. Ruben had erg veel stukken op het 
bord staan tegen een Koning alleen. Met twee Torens kon Ruben het eenvoudig afmaken 
maar koos voor promotie om zo met een Dame extra mat te zetten. Gelukkig had de Koning 
nog voldoende velden zodat het geen pat werd. Huub en Matthijs verloren hun partij zodat 
een 2 – 2 eindstand op het bord kwam. 
  
Team 1 was in de derde ronde vrij. Team 2 trof ScepU. De jongste schaakclub van de 
NOSBO uit Usquert. Wat Ruben naliet in de vorige ronde, muurtje bouwen met twee Torens 
overkwam nu Jaimey. Ook hij had de partij al lang kunnen beslissen maar koos ook voor 
promotie. Gelukkig liep het bij hem ook goed af. In deze ronde verloor alleen Huub zijn 
partij maar scoorde het team een mooie 3 – 1 overwinning. 
  



Tegenstander van team 1 in de vierde ronde was de Brederoschool. Ook in deze ronde was 
het team niet te stoppen. Je kon duidelijk zien dat onze jongens veel meer ervaring hebben 
in het spelen van partijen en was het krachtverschil erg groot. Team 1 bleef op een 100% 
score, knap werk! Team 2 had het deze ronde lastig tegen het team van SV Unitas. Geen 
van de schakers uit het team wist punten te scoren. Het team verloor met 
4 – 0. Dit verlies ronde hadden we van te voren al ingecalculeerd. 
 

 
  
In ronde vijf verloor team 1 het eerste halve bordpunt. Op bord een had Hugo een lastige 
tegenstandster van het team ScepU. Beide spelers hadden nog weinig tijd op de klok en de 
stelling was niet zo eenvoudig. Hugo stond misschien iets beter maar omdat de winst op de 
andere borden al binnen was besloot Miryam om Hugo remise te laten zodat er toch een 
half puntje binnen was. Zijn tegenstandster was daar ook achter en met een handdruk was 
de remise binnen. Het tweede team speelde tegen SC Ten Boer. Op bord een en twee was 
de winst snel binnen. Huub had op het derde bord de winst eigenlijk binnen maar maakte 
een klein foutje zodat het pat werd. Niet erg want op het vierde bord lukte het Matthijs om 
er 3.5 tegen 0.5 van te maken. Dat ging echter niet zo gemakkelijk. Matthijs liet twee keer 
een Pion promoveren maar koos niet voor een Dame of Toren. Daardoor miste hij een 
aantal keren een mat in een. De partij werd beslist met stikmat. Met alleen en Paard geef je 
de Koning schaak die door andere stukken om hem heen niet meer weg kan. 
  
De beslissing voor het kampioenschap viel in de zesde ronde. De twee teams met 8 
matchpunten, SV Unitas en SC de Paardensprong 1 twee kruisten de degens. Team 1 kwam 
al heel snel op voorsprong. De niet fitte Daan scoorde heel snel het eerste punt op bord drie. 
Hugo had een lastige tegenstander; Lucas van Foreest die bijna het dubbele aantal rating 
punten heeft. Hugo hield het heel lang vol maar uiteindelijk moest hij de winst aan Lucas 
laten. Op bord twee schaakte Levi zijn partij tegen Pieter. Tijdens deze partij wisselden de 
kansen op winst keer op keer. In het eindspel leek Levi in het voordeel maar er werd heel 
snel geschaakt en binnen no-time stond er alleen nog en Koning van Levi tegen een Dame 
en Koning van Pieter. Doorschaken is wat we de kinderen leren als ze achterstaan, wie weet 



wat er nog gebeurt! Waar Levi een dag eerder uit bijna een soortgelijke stelling pat speelde 
tegen Daan gebeurde nu ook. Net even de verkeerde zet van Pieter en het was pat. Een 
gewonnen half puntje voor het team. De beslissing moest komen van de partij op bord vier. 
Ward trof daar de jongste van de familie van Foreest; Tristan. Waar Ward zijn eerder 
partijen goed en geconcentreerd speelde ging het nu wat minder. Ward zat niet scherp 
genoeg achter het bord en kwam direct in de problemen door een Dame Loper aanval. Na 
de Dames te hebben afgeruild maakte Ward een aantal fouten waardoor de partij verloren 
werd. Jammer maar Ward heeft een goed toernooi gespeeld! Team 2 was deze ronde vrij en 
kon zich voorbereiden op de strijd tegen SC Haren voor misschien een derde plaats. 
 

 
  
Tegen SC Haren scoorde Jaimey al heel snel het eerste bordpunt met een herdersmatje. 
Ruben vergrootte de voorspong door ook snel de partij te winnen. 2 tegen 0 maar op bord 
drie en vier ging het niet zo makkelijk. Zowel Huub als Matthijs keken tegen een 
achterstand aan die ze niet meer goed konden maken. De tegenstanders van Haren 
maakten de partijen prima af. Met die gelijke stand schoot team twee niet veel op. Beide 
teams kwamen uit op 6 matchpunten maar Sc Haren had in eerdere speelronden 1.5 
bordpunten meer gescoord. De derde plaats ging dus naar SC Haren. Omdat de 
Brederoschool verloor van SV Unitas werd het team 4e. Een mooie prestatie van het team. 
Team 1 was al zeker van de tweede plaats maar gaf tegen SC Ten Boer nog eens vol gas. 
Het werd weer een 4 – 0 overwinning, waarmee het team maar liefst 21 van de 24 
bordpunten scoorde. Helaas verloor het team te veel bordpunten van SV Unitas. Zij nemen 
de titel over van de thuisclub die het toernooi al twee keer eerder won. Misschien goed voor 
het toernooi als er ook eens een andere club wint. 
  
Twee schaker wonnen al hun partijen, Lucas van Foreest en Daan de Vetten. Zij kregen 
tijdens de prijsuitreiking een mooie puntzak met snoep. De eerste drie teams kregen een 
beker uitgereikt. De teams die niet in de prijzen vielen gingen niet met lege handen naar 
huis. Zij kregen een snoepzakje voor onderweg. 



  

 
Daan en Lucas zij wonnen al hun partijen! 
 

 
De winnaars: SV Unitas 
  



 
SC de Paardensprong 1, tweede 
 

 
SC Haren, derde 
  
  

 

 

 

 



Paardensprongspeler actief in het buitenland 
Ingezonden door Anoniem op 15 december, 2010 - 23:47 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 11. december 2010 
  

Zaterdag 11 december 2010 speelde Jonas niet mee in het FGH-teamtoernooi omdat hij in 

Denemarken was, samen met zijn ouders en broertje (ik moest voor mijn werk naar de 

hoofdstad van Denemarken: Kopenhagen). Maar Jonas schaakte wel op deze zaterdag, 

want hij deed mee aan een kersttoernooi. Het toernooi liep iets anders van stapel dan we 

hier in Nederland gewend zijn. Ik weet niet of het een uitzondering was, maar in ieder geval 

werd het deelnemersveld niet ingedeeld puur op rating. In totaal deden 63 kinderen mee. 

Ze werden eerst ingedeeld in een groep voor beginners en een groep voor gevorderden, dat 

laatste hield in dat deze spelers toernooiervaring hadden. Deze beide groepen werden dan 

opgedeeld in kleinere groepjes, waar men probeerde een evenwicht te vinden tussen de 

sterkte en de leeftijd van de spelers. In de groepjes met de ervaren spelers speelde iedereen 

(8 spelers) tegen iedereen. De ervaren spelers speelden in de groepen A, B, C en D (echter 

niet op volgorde van sterkte). De ervaren spelers speelden met 20 min. p.p.p.p. 

  

Jonas zat in groep B en moest in zijn eerste partij spelen tegen iemand die minstens twee 

keer zo groot en waarschijnlijk ook twee keer zo oud was als hij (zie foto). Jonas was hier 

echter niet van onder de indruk en won een fijne partij. De volgende vier partijen wist Jonas 

ook te winnen, zonder al te veel moeite, geloof ik. De derde partij duurde echter wel lang, 

voordat Jonas zich de winnaar kon noemen. 

 



  

  

Ik zag namelijk niet alle Jonas' partijen omdat ik door de organisatoren werd gevraagd om 

mee te doen aan een toernooitje snelschaken (5 minuten, drie partijen) voor ouders. In 

ronde 6 moest Jonas een belangrijke partij spelen voor een plaats aan de top. Jonas speelde 

weer goed en kwam materieel ook voor, alleen was zijn stelling niet zo fijn omdat zijn loper 

was gepend. Het kostte Jonas veel tijd om met zijn overtallige stukken te manoeuvreren, 

terwijl zijn tegenstander (die toevallig ook Jonas heette) alleen met zijn Toren kon zetten. 

Uiteindelijk verloor 'onze' Jonas op tijd. Erg jammer, want er zat minstens een half puntje in 

deze partij. De beide Jonassen hadden nu allebei 5 punten voor aanvang van de laatste 

ronde. De andere Jonas won vrij snel (zij het met een beetje geluk, denk ik) terwijl Jonas van 

de Paardensprong – hij speelde in zijn gele Paardensprong-tenue – won na een wat langere, 

en goede, partij. Jonas werd dus gedeeld eerste, maar op weerstandspunten (en onderlinge 



partij), werd de andere Jonas uiteindelijk nummer 1 in groep B en hij mocht later een soort 

finale spelen tegen de nummer 1 van groep A. De tweede plaats voor Jonas was echter ook 

heel mooi en het was leuk om te zien dat Jonas zich goed kon handhaven in een toernooi in 

het “buitenland” (mijn geboorteland). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaimey en Waut winnen eerste GP Beker 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 december, 2010 - 21:59 

Wedstrijddatum:  
 woensdag, 22. december 2010 
Tijdens de laatste weken van het jaar wordt er traditie getrouw geschaakt in de stad 
Groningen. Ruim een week zijn veel internationale top schakers actief op het Schaakfestival 
Groningen. Tijdens het Schaakfestival wordt het laatste Grand Prix toernooi van het jaar 
gespeeld. Speellocatie is sinds 2009 Sportcentrum van de RUG.  
 
 

 
  
  
De sportzaal van het complex zat met ruim honderd kinderen weer afgeladen vol. Schaken 
in een sportzaal is een mooie combinatie maar met schaken is je lichaam niet in beweging 
dus moet de temperatuur in de zaal aangenaam zijn. Dat was het bepaald niet. Menig 
schaker hield zijn jas aan of zat met een dikke trui aan achter het bord. Of het gevolg heeft 
gehad op de resultaten weet ik zo niet maar de hoeveelheid geluid in de toch al rumoerige 
ruimte had voor sommige spelers zeker invloed op het spel. Jammer en geen reclame voor 
de schaaksport voor de jongere schakers. Wellicht moet de organisatie eens kijken of er een 
meer geschikte ruimte binnen het complex is. 
  
Johan (vader Levi) en ik werden gevraagd om groepsleider te zijn, wat als voordeel heeft dat 
je van dicht bij de kinderen kan volgen. Roos maakte haar debuut op een GP toernooi. 
Samen met Tess speelde ze in de laagste groep, groep M. Beide dames troffen elkaar direct 
in de eerste ronde. Ze maakten er een gezellig potje schaken van waar Tess de sterkste in 
was. In deze groep zaten 10 kinderen dus 9 speelronden. Tess won drie partijen en Roos wist 
twee keer remise te spelen. Een groep hoger ook twee schakers van de club, Jaimey en 
Matthijs. Ook voor Matthijs was het zijn eerste Grand Prix toernooi. Jaimey schaakte al zijn 
vijfde toernooi en had op vorige toernooien pech door net buiten de prijzen te vallen. 
Vandaag ging het helemaal goed. De eerste partij werd verloren maar daarna scoorde 
Jaimey 100%. Met 6 punten eindigde de niet helemaal fitte Jaimey op een prachtige eerste 



plaats. Knap gedaan! Voor Matthijs was het een prima debuut. Hij scoorde 3.5 punten en 
werd daarmee 5e in de groep. Ook een hele mooie prestatie. 
  
In groep K had Waut een flitsende start met drie uit drie. In de vierde ronde moest hij spelen 
tegen een tegenstander die nog geen punten had gescoord. Waut dacht dat het een makkie 
zou worden maar ik waarschuwde hem nog even dat de scores niet alles zegden. Dat bleek, 
binnen no time was de partij verloren. Herdersmatje tegen. In ronde 5 en 6 werden de 
punten wel binnengehaald zodat er in de laatste ronde de partij voor de eerste plaats werd 
gespeeld. Waut had de winst binnen handbereik maar maakte een kostbare fout door zijn 
Toren weg te geven. Daarmee was de partij beslist in het voordeel van zijn tegenstander. 
Jammer want even daarvoor miste Waut een mat in twee. Met 5 punten won Waut zijn 
eerste GP beker, een fraaie tweede plaats! 
  
Naast Tess deden ook al haar broers mee aan dit toernooi. Vooraf hadden Jort en Niek er 
nog niet zo heel veel zin in, want ze vonden het toernooi maar saai. Toch waren ze er alle 
drie en zaten gelukkig niet in dezelfde groep. Niek zat in groep E en had het lastig. Zijn 
rating is gestegen tot net boven de 800 punten en dat was even wennen voor Niek in een 
hoger groepje. Niek scoorde 2 punten waardoor zijn rating weer iets gaat zakken. Voor Jort 
was het omgedraaid. Hij had veel punten verloren en kon vandaag weer wat goed maken in 
een lager groepje. Jort speelde een goed toernooi (groep H) waar hij met 5 punten tweede 
werd in de groep. Een partij werd beslist met een heel vreemd matje, Pion net voor het 
promotieveld en een Dame daar schuin achter. Nog niet eerder gezien! Ward zijn rating is 
omhoog gesprongen en we waren benieuwd hoe het zou gaan in een hoger groepje. De 
eerste twee partijen in groep J gingen verloren maar daarna won hij er vier op rij. In de 
laatste ronde verloor hij zijn partij waardoor hij net buiten de prijzen viel (op onderling 
resultaat). Vier punten is wel een hele mooie score en goed voor Ward zijn rating. Ik denk 
dat de broers qua rating heel dicht bij elkaar gaan komen. 
 

 
  



In groep E waar ik de tafelleider was speelden Ruben en Eline. Eline had al een tijdje geen 
toernooien meer gespeeld, mooi dat ze weer eens meedeed. Zij moest in de eerste ronde 
spelen tegen Ruben en die partij won ze. Dat was het enige punt die Eline scoorde. Alle 
andere partijen gingen verloren. Niet dat Eline slecht speelde, integendeel. In een van haar 
partijen kwam ze in een lastig eindspel waar ze kans zag een Pion te laten promoveren. 
Helaas was ze in tijdnood, evenals haar tegenstander. De stelling leek gewonnen maar 
onder de druk van de tijd, Eline viel aan en dat kost meer tijd dan verdedigen, maakte ze een 
kostbare fout, een verloren Toren kostte haar de partij. Jammer maar wel goed dat ze mee 
heeft gedaan. Ruben speelde een toernooi met wisselend succes. Met drie punten eindigde 
hij in de middenmoot. Voor zijn rating heeft dit resultaat nauwelijks invloed. 
  
In de hoogste groepen A t/m D zaten allemaal schakers met een rating van 1000+ en een 
aantal die er net tegenaan zitten waaronder 7 schakers van onze club. Helaas kon Joep niet 
meedoen, hij moest zich ziek afmelden. Zo aan het eind van het jaar sta je weer op dit 
toernooi en denk je even terug; hoe stonden we ervoor vorig jaar. De meeste schakers 
hebben hun rating zien groeien. Voor de jongens die speelden in de hoogste groepen een 
overzicht van hun rating vorig jaar en dit jaar (ook die van Joep): 
  

  Rating december 2009 Rating december 2010 

Daan 694 979 

Hugo 683 966 

Levi 940 1043 

Martijn 820 1023 

Jonas 559 1289 

Niels 834 1145 

Daniel 827 1064 

Joep 864 1038 

  
Geen enkele schaker stond vorig jaar boven de 1000 punten, nu zijn zes schakers die de 
1000 punten grens hebben gehaald en 2 die er tegenaan zitten. Let wel Levi had in 2009 de 
hoogste rating van de club. We zien dus een hele flinke stijging van de ratings! 
  
Voor het eerst was er een schaker die voor onze club uitkwam in groep A. We wisten van 
tevoren dat Jonas in deze groep een lastige middag zou krijgen. Jonas wist in de groep van 6 
uit 5 partijen twee keer een remise te scoren. Drie partijen gingen verloren. Anders heeft de 
verrichtingen van Jonas van dicht bij gezien en kwam tot de conclusie dat Jonas niet echt 



liet zien wat hij kon. Was het de druk van het spelen in groep A, het verdedigen van de 
leiderstrui, de speellocatie…….. ? Vooral in de opening ging het niet helemaal goed, stukken 
niet ontwikkeld, geen rokade. Belangrijke onderdelen van het spel waar Jonas eigenlijk 
nooit een steekje laat vallen. Het kost Jonas niet zo heel veel punten en belangrijk: hij houdt 
de leiderstrui! (misschien moet dat eens bonuspunten opleveren voor het klassement!) 
 

 
  
In groep B waar Johan de tafelleider was speelde Niels. Sinds het PJK voor C spelers staat 
Niels plotseling in de 1100 punten en hij verdedigde sinds dat toernooi de punten naar 
behoren. Sterker nog hij weet er steeds wat puntjes bij te sprokkelen. In de B groep had 
Niels van te voren de laagste rating dus niets te verliezen. Niels eindigde knap op een 
gedeelde 4e plaats met 3.5 punten. Dus weer een paar puntjes erbij voor zijn rating. Ook 
Niels had last van de kou en trok na de vierde ronde zijn jas aan. 
  
Daniel en Levi troffen elkaar in de eerste ronde in groep C. Levi won deze partij. Daniel had 
een valse start want de volgende twee partijen gingen ook verloren. Daarna ging het beter. 
Met een remise in de vierde ronde en winst in de volgende partijen scoorde hij toch een 
goed resultaat 3.5 punten een goede 50% score. Levi scoorde een puntje minder, 2.5 
punten. Voor beide schakers heeft dat nauwelijks invloed op hun rating. Levi staat een 
beetje stil in zijn schaakontwikkeling. Op de laatste toernooien lukt het even niet. Da’s 
jammer maar ook een attentie punt voor ons als trainersteam. Kijken of Evie daar iets aan 
kan doen. 
  
In groep D drie schakers van de club waarvan twee op jacht zijn naar de 1000 punten; Daan 
en Hugo. Martijn heeft die rating net gehaald en speelde weer als vanouds in deze groep. Hij 
won met een hele smerige variant van Herdersmat van Daan, en won ook van Hugo. Een 
partij ging verloren en dat was eigenlijk niet nodig gezien de stelling waar Martijn veel beter 
stond. Maar een foutje op dit niveau kost je de partij en die maakte Martijn. Alle andere 
partijen won Martijn en met 6 punten werd hij eerste in de groep. Hugo scoorde drie punten 
waarmee hij zijn rating nagenoeg behoudt. Net geen 1000 punten. Daan won zijn partij van 



Hugo en scoorde nog 3.5 punten uit de andere partijen. Met 4.5 punten haalde hij op 
onderling resultaat een podiumplaats; 2e, en heel mooi voor zijn rating: Daan komt ook 
boven de 1000 punten! 
 
Ons clubshirt heeft navolging gekregen. Vanmiddag kwamen de schakers van ScepU voor 
het eerst in actie in hun nieuwe shirt. Wie weet volgen er meer clubs! 

 

 

Kerst (en Nieuwjaar) toernooitje 
Ingezonden door Anoniem op 10 januari, 2011 - 15:52 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 17. december 2010 - vrijdag, 7. januari 2011 
  
Op de laatste clubmiddag van 2010 en op de eerste van 2011 werd de film Lang leve de 
koningin vertoond in de grote zaal. Maar er werd ook geschaakt, in de kleine zaal. Samen 
met Niels organiseerde ik een toernooitje voor degenen die liever wilden schaken. Vóór 
kerst deden 9 spelers mee, en in het nieuwe jaar sloot Hugo zich bij het toernooi aan. 
 

 
We besloten om iedereen tegen iedereen te laten spelen en op de eerste speeldag konden 4 
ronden worden gespeeld, en op de tweede speeldag werden de laatste 5 ronden gespeeld. 
Er werd met 10 minuten per partij gespeeld, in twee laatste twee ronden echter met 7 
minuten omdat het anders te lang zou duren. 
Niels trad op als toernooidirecteur en zorgde voor een strak toernooi, dat hij leidde met 
zoveel mogelijk autoriteit. Niels vulde de uitslagen in het toernooischema in dat op de muur 
hing en Thom voerde de uitslagen in de computer in. Ik had daarom zelf tijd om naar de 
partijen te kijken, en de klokken in de gaten te houden. Een paar keer moest ik een 
elektronische klok vervangen door een analoge klok (= een “ouderwetse” klok met wijzers), 
omdat de elektronische klok niet goed werkte. 



Er werd goed geschaakt en ondanks dat het “maar” voor de lol was, werd er voortreffelijk 
gevochten. Zo eindigden slechts twee partijen in remise (de partij tussen Joris en Koen, en 
de partij tussen Martijn en Jonas). 
 

 
Omdat Hugo pas ná kerst meedeed, speelden sommige spelers 9 partijen en sommige 8. 
We besloten daarom om de partijen tegen Hugo niet mee te laten tellen in de einduitslag. 
Matthijs had de moed om de meer ervaren spelers uit te dagen. Dat leverde hem helaas 
geen punten op, maar wel ervaring, en zoals Niels, die altijd iets positiefs wist te zeggen bij 
de prijsuitreiking zei: Volgende keer gaat het beter! Jaimey zorgde voor een positieve 
verassing door 2 punten te scoren, o.a. door van Joris te winnen, die met een half punt 
minder achter Jaimey eindigde. Hugo deed het goed met 3 punten (uit 5 partijen). 
 

 



Koen eindigde op 3,5 punten, en zorgde voor een verassing door van Daniël te winnen in de 
laatste ronde. Daan scoorde 50% en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Martijn wist 5,5 
punten binnen te slepen, hij gaf alleen punten weg aan spelers boven hem in de einduitslag 
(verlies tegen Levi en Daniël, en remise tegen Jonas). Levi en Daniël deelden samen de 2e/3e 
plaats door 6 punten te verzamelen. In hun onderlinge partij won Daniël. Jonas eindigde op 
de eerste plaats, hij gaf alleen een half punt weg door de remise tegen Martijn. 
  
1e Jonas: 7,5 
2e/3e Levi & Daniël: 6  
4e Martijn: 5,5 
5e Daan: 4 
6e Koen: 3,5 
(7e Hugo: 3) 
8e Jaimey: 2 
9e Joris: 1,5 
10e Matthijs: 0 
  
Voor de spelers op de eerste drie plaatsen had Ronald voor een zakje snoep gezorgd en voor 
iedereen was er een chocoladesnack. Iedereen kwam dus thuis met iets: punten, ervaring, 
spelplezier, snoep. 
Als laatste wil ik Niels bedanken voor zijn inzet! 
  
Anders (vader van Jonas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hugo, Daniel en Jonas op het podium in 
Coevorden 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 januari, 2011 - 20:21 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 8. januari 2011 
Vandaag stond het GP Kasteel op de kalender. Voor ons het verste toernooi binnen de 
GP cyclus: Coevorden. Toch was de belangstelling om mee te doen groot. Acht schakers 
vertrokken om 12.00 uur vanaf de Hunzeborgh naar Drenthe. Het toernooi was qua 
organisatie goed geregeld. Men hanteerde een strak tijdschema en de groepen A t/m C 
zaten in een aparte en rustige ruimte. Jaimey zat als enige in de kantine. Hij speelde in 
groep F. Jaimey heeft flink wat punten gescoord voor zijn rating en zat nu weer een groepje 
hoger.  
 

 
 
We hebben in verslagen vaak geschreven dat je beter leert schaken door veel te spelen. De 
Grand-Prix toernooien zijn daar zeer geschikt voor. Jaimey heeft vandaag ook weer veel 
geleerd. In de verslagen probeer ik daar iets over te schrijven zodat anderen daar ook iets 
aan hebben. In een van de partijen wilde de tegenstander van Jaimey een zet doen en 
raakte met een Paard een Pion van Jaimey aan. In dat geval (je raakt met jouw stuk een van 
de stukken van je tegenstander aan) dan ben je verplicht te slaan. Dat wist Jaimey nog niet 
dus kwam het Paard op een ander veld. Kom je deze situatie tegen dan moet je er iets van 
zeggen (roep je tafelleider). In een volgende partij stond Jaimey schaak maar speelde 
gewoon door. Zijn tegenstandster had dat pas twee zetten later door en de stukken werden 
twee zetten teruggezet. Wat Jaimey niet zag: de Koning kwam op een ander veld te staan. 
Overkomt je dit roep dan ook even de tafelleider erbij. Meestal moet bij de volgende zet 
schaak worden opgeheven. Trouwens als je schaak geeft hoef je dat niet te zeggen! 
  
Jaimey oogde vandaag niet helemaal fit, maar scoorde 3.5 punten een mooie 50% score. In 
een van de gewonnen partijen zag ik tot twee maal toe een dubbele aanval op 
Koning/Toren, waar slechts een Paard werd teruggeslagen. Dubbele aanvallen leer je in 
Stap 2, knap dat hij als Stap 1er het al weet toe te passen op het bord. Je kunt er partijen 
mee winnen. 



 

 
  
In groep C speelde Hugo een fantastisch toernooi. Na de teleurstelling op het GP Haren 
waar het niet lukte, lukte vanmiddag alles. Hugo scoorde 6.5 punten uit 7. De enige remise 
tegen Finn heb ik niet gezien, mogelijk een zakelijke, om zo in de prijzen te vallen. Een heel 
knap eindspel zag ik in ronde 6. De tegenstander probeerde met twee Pionnen, geholpen 
door Toren en Koning het promotieveld te bereiken. Deze aanval sloeg Hugo heel knap af. 
Beide Pionnen gingen in de doos en toen was het de beurt aan Hugo die ook twee 
vrijpionnen had. Wat zijn tegenstander niet lukte, lukte Hugo wel. Heel bekwaam ruilde 
Hugo de Torens af op de 8ste rij waarna een Pion kon promoveren. Met Koning/Dame tegen 
Koning alleen wist Hugo het heel snel af te maken. In de 7e ronde liet Hugo er geen gras over 
groeien. Met een herdersmatje werd de kroon gezet op een supermiddag. 



 

 
  
We zien op veel toernooien veel clubgenoten in een groep, zo ook vanmiddag. In groep B 
maar liefst vijf: Daan, Levi, Daniel, Martijn en Niels. Twee spelers konden dus geen prijs 
winnen. Het is jammer maar de jongens zitten heel dicht bij elkaar met hun ratings. 
(als Joep er ook bij was waren het er 6) En pakken hun ratingpunten ook nog eens van 
elkaar. Gekscherend hebben we al gezegd dat bij 8 in een groep wij gaan spelen in de 
Hunzeborgh! 
  
Cadeautjes werden er onderling niet gegeven en dat is mooi om te zien en goed voor het 
toernooi. Ook in de laatste ronden werden er onderling geen afspraken gemaakt om op het 
podium te komen. Daan als kersvers lid van “de club van 1000” had geen beste middag. 
Daan scoorde 1.5 punten, een mager resultaat. Daan speelde te onrustig en gehaast en 
vergat vaak om ongedekte stukken te slaan. In de laatste ronde zagen we dat toen hij tegen 
Martijn speelde. In deze partij werden in een hoog tempo stukken afgeruild waardoor de 
partij al heel snel in de eindfase zat. Beide spelers hebben dat een beetje in hun genen maar 
laten ook vaak zien dat ze een stelling kunnen opbouwen. De partij werd gewonnen door 
Martijn die daarmee op 3.5 punten kwam. Op onderling resultaat betekende dat een vierde 
plaats. Ook Niels had het lastig in deze groep. Niels speelde 3 keer remise en won een partij. 
Een zesde plaats in de groep. Misschien iets tegenvallend maar waarschijnlijk had hij al last 
van een opkomend griepje. De volgende dag lag hij ziek in bed. 



 

 
  
Levi lijkt in een schaakdipje te zitten. Op de laatste toernooien wil het niet zo lukken en dat 
is jammer. Ook vandaag ging het niet zoals we hadden gehoopt. Met 1 punt uit zeven 
partijen werd Levi laatste in de groep. We weten dat Levi veel beter kan spelen maar het 
komt er even niet uit. We zien hem onrustig achter het bord zitten en de concentratie is er 
niet echt. Een omstander merkte op dat Levi in zien partijen heel lang zijn tegenstander 
aankijkt en niet ziet wat er op het bord gebeurt. Dat was ons niet opgevallen, dus een 
trainingspuntje voor ons. 
  
Daniel was de enige van onze club die in de prijzen viel. Met 3.5 punten uit 6 partijen moest 
hij tegen Niels. Beide spelers moesten winnen om kans te houden op de derde plaats, waar 
ook Martijn nog voor in de race was. Er kwam een lastige en interessante stelling op het 
bord. Heel veel stukken aan de linkerkant van het bord, denkwerk dus. Beide spelers werden 
afgeleid door iemand die vlak bij het bord ging staan dat ging ten koste van de concentratie. 
Niels heeft daar meer last van dan Daniel en verloor de partij. Na de partij waren beide 
jongens het er over eens dat het een mooiere partij had kunnen worden. Jammer maar dat 
gebeurt op elk toernooi. Wel goed dat beide jongens er wat van zegden, maar dat was 
tegen dovemans oren. Volgende keer de wedstrijdleider er bij halen. Met de winst kwam 
Daniel op 4.5 punten, voldoende voor een verdiende derde plaats. 



 

 
  
In groep A speelde Jonas een mooi toernooi. Het is blijkbaar even wennen geweest voor 
Jonas om in de hoogste groep te spelen, want terwijl hij in het vorige toernooi (Schaakstad 
Groningen) twee remises scoorde in de A groep, boekte hij deze keer 2 winsten en twee 
remises, en verloor dus slechts één keer (tegen de grootste ratingfavoriet). Met deze drie 
punten veroverde Jonas de derde plek. Een opvallende partijafsluiting zagen we in de 
tweede partij. Jonas stond materieel achter, maar hij won door de tegenstander op een 
fraaie manier mat te zetten: met zijn witte toren pakte Jonas de zwarte pion op g7 met 
schaak, terwijl de loper naar h8 keek; toen de tegenstander dan zijn koning naar h8 móest 
spelen, nam Jonas de toren terug met schaakmat. Naast de beker scoorde Jonas ook een 
aantal ratingpunten, omdat hij bij de indeling als laatste was geplaatst in de groep. 
 
De prijswinnaars kregen hun beker overhandigd door een beroemde man binnen de 
schaaksport. Menig schaker kent hem niet van gezicht maar wel van zijn leerboeken. Cor 
van Wijgerden, Coevordenaar en schrijver/ontwikkelaar van de Stappenmethode reikte de 
prijzen uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



SC de Paardensprong team 1 kampioen D teams 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 januari, 2011 - 18:55 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 15. januari 2011 

 
  

Tekst: Anders Bay en Ronald van Nimwegen 
Van tevoren was Paardensprong 1, met Jonas, Martijn, Daniël en Joep, een van de 
favorieten, hun gemiddelde rating was in elk geval de hoogste van de 14 teams. Maar 
Paardensprong 2 met Levi, Daan, Hugo en Ruben zou ook hoog kunnen eindigen. En zo 
gebeurde het eigenlijk ook:  
 
Paardensprong 1 maakte hun rol als favoriet voor de titel waar en eindigde na 6 
matchoverwinningen en een gelijkspel op de eerste plaats, met in totaal 13 matchpunten en 
21 bordpunten. De start was vliegend: 4-0 tegen Oostermoer, daarna werd concurrent 
Schaakkwartier met 3-1 verslagen. In ronde 3 speelde het team hun enige gelijkspel tegen 
een andere concurrent, Groningen. ScepU werd in ronde 4 met 4-0 verslagen. In ronde 5 
werd Haren in een cruciale match met 2,5-1,5 verslagen. Het werd een dramatische match 
waar ons team eerst op alle borden goed stond en een secure overwinning leek snel binnen 
te zijn. Maar het verliep anders. Daniël gaf zijn Dame weg en verloor. Martijn kwam 
plotseling terecht in een stelling die uitzichtloos leek, maar plotseling kon hij zijn 
tegenstander mat zetten! Jonas kwam terecht in een eindspel met een pion meer. Hij ruilde 
af in de veronderstelling dat hij met zijn laatste pion en paard tegen het paard van de 
tegenstander zou winnen, maar de tegenstander ontsnapte op bijna miraculeuze wijze en 
pakte daardoor een half punt van het team af. Gelukkig won Joep, die geduldig speelde en 
uiteindelijk won. In de onderlinge match in ronde 6 tegen de clubgenoten van team 2 won 
team 1 met 2,5-1,5. Op bord vier won Ruben verrassend van Joep die verder, samen met 
Martijn, die de hele dag ook slechts één partij verloor, een van de topscoorders van het 
toernooi werd. Voor aanvang van de laatste ronde had team 1 een voorsprong van 2 
matchpunten op de volgende concurrent en een gelijkspel tegen Unitas in de laatste ronde 
was daarom voldoende om het toernooi te winnen. Unitas werd echter met 3-1 verslagen en 



zo was er helemaal geen twijfel dat Paardensprong 1, samen met hun coach, Evie, de 
medailles en de beker in ontvangst kon nemen. 
Team 1 kwam tot een geweldige toernooi score 75% 
  
Paardensprong 2 begon met drie keer 2-2 tegen teams die je zeker niet moest 
onderschatten: Haren (een van de favorieten), Van der Linde en Unitas. Jammer dat Ruben 
in de match tegen Unitas een Dam/Loper op een lijn over het hoofd zag, Ruben stond toen 
veel beter. Ook in ronde vier werd het 2-2, deze keer echter tegen de clubgenoten van team 
3, dat hierdoor voor een kleine verrassing zorgde. Zo zie je dat de jongens niets aan elkaar 
kado gaven en misschien komen er tegen clubgenoten extra krachten bovendrijven In ronde 
5 werd Ten Boer 1 met 2,5-1,5 verslagen. In de twee laatste ronden weer twee “interne” 
matches: eerst tegen Paardensprong 1, dat won, maar in de laatste ronde gaf team 2 niets 
weg en won 4-0 van Paardensprong 4. En zo eindigde dit team met 8 matchpunten en 16 
bordpunten op een mooie 6de plaats. Hugo werd topscoorder van het team met 5,5 punten, 
terwijl Ruben het ook uitstekend deed met 5 punten. Levi en Daan hadden het lastig op de 
borden 1 en 2. Beide jongens hebben de neiging om snel te spelen, maar met zoveel tijd op 
de klok is dat helemaal niet nodig. Je zag de hele dag het verschil met bord 3 en 4 waar 
Hugo en Ruben veel meer tijd namen om goed na te denken. 
  
Team 3 kwam moeizaam uit de startblokken. In de eerste ronde was Unitas de 
tegenstander. Gezien de ratings was een remise mogelijk, maar het team verloor met 0-4. 
Tegen Oostermoer lagen in de volgende ronde, ook gezien de ratingverschillen kansen op 
winst. Maar ook in deze match liep het anders. Koen was de enige die zijn partij won, op de 
andere borden ging de winst naar de tegenstander. De ommekeer kwam in de derde ronde. 
Het team was warmgedraaid en tegen clubgenoten van team 4 ging het een heel stuk beter. 
Joris en Kasper wonnen van Jort en Danny. Koen speelde remise tegen Jaimey en Eline 
moest het punten laten aan Ward. In de volgende ronde tegen team 2 kwam een 
verrassende 2 – 2 op het bord tegen team 2. Ten Boer 2 had in ronde 5 niets in te brengen. 
Op alle borden werden prima partijen gespeeld en de volle winst werd binnengehaald 4 – 0! 
ScepU uit Usquert was de tegenstander in ronde 6. Dit team presteerde verrassend goed op 
dit kampioenschap, zij hadden in ronde 2 gewonnen van ons vierde team. Team 3 haalde 
revanche tegen de ScepU schakers. Koen en Joris wonnen hun partij, Eline verloor op bord 
vier en Kasper had de winst binnen handbereik maar het werd met een flinke voorsprong op 
het bord een patje. Dat was jammer en eigenlijk niet nodig maar de winst was wederom 
binnen. In de laatste ronde moest het team tegen de grote concurrent van team 1; SC 
Groningen. Rating gemiddeld 1062 tegen 784 van team 3. Het team streed voor wat ze 
waard waren en werden niet weggespeeld. Koen en Joris hielden het heel lang vol maar 
verloren hun partij. Kasper speelde op bord twee een goede partij tegen Tom Hermes en 
won met een remise een half punt. De langste partij speelde Eline. Zij won haar partij heel 
knap (zie het filmpje). Het team verloor met 2.5 tegen 1.5 maar met dit resultaat mogen ze 
tevreden zijn. Team 3 eindigde op de 8e plaats met 7 match en 13.5 bordpunten. De 
toernooiscore mag er ook zijn; 48%! Topscorers in team 3 werden Koen met 4.5 punten en 
Kasper met 4 punten. 
  
Het vierde team konden we op het laatste moment samenstellen. Jort en Ward wilden ook 
meedoen wat heel goed uitkwam, we hadden minder wisselspelers. De start van het 
toernooi was voor team 4 niet erg gelukkig. Jort en Ward kwamen te laat waardoor in de 



eerste ronde de volgorde, die we van te voren bepaald hadden moest worden gewijzigd. 
Bord een bleef leeg, bord twee was nu voor Danny, op drie ging Jaimey spelen en op bord 
vier werd er gewisseld tussen Waut en Ward. De tegenstander in de eerste ronde, SC 
Groningen, was een maatje te groot voor het team. Met 0 – 4 werd de match verloren. In de 
tweede ronde was Jort aanwezig zodat we met een bezetting op alle borden konden spelen 
tegen ScepU. Het team van ScepU won op de eerste drie borden en op bord vier liet Waut 
onnodig een half punt liggen. Met een Toren en Dame tegen Koning alleen werd het pat. 
Jammer, maar Miryam heeft direkt met Waut geoefend hoe je dat afmaakt. Team drie was 
de volgende tegenstander maar ons derde team was net even beter: 1.5 – 2.5. Na deze 
ronde speelde het team drie keer tegen een team van Ten Boer. Eerst tegen Ten Boer 2 
waar het team hun eerste matchpunten wist te scoren. Jort, Danny en Jaimey wonnen hun 
partijen. Tegen team drie lagen zeker kansjes maar op een aantal borden werd wat slordig 
gespeeld. Het team verloor met 1.5 – 2.5. 
Verrassend was de uitslag tegen Ten Boer 1, het sterkste team van deze club. Danny en 
Waut wonnen hun partijen, Jaimey en Jort verloren maar de uitslag 2-2 mocht er wezen. 
In de laatste ronde had team 4 een zware opgave, tegenstander team 2. Team 2 liet er na 
het gelijke spel tegen team 3 er geen gras over groeien met winst op alle borden. 
Met 3 match en 8.5 bordpunten werd het team 12e. Voor dit team was het vandaag een 
echte leerdag. Met alle ervaringen kunnen de jongens in komende partijen hun voordeel 
opdoen. 
  
Voor het eerst in ons bestaan zijn we met een team kampioen geworden bij de NOSBO. Het 
team heeft zich gekwalificeerd voor het NK, welke op drie zaterdagen in het najaar wordt 
gespeeld. Naast de jongens die het kampioenschap hebben binnengehaald gaan er nog 
wisselspelers mee. Wie dat zijn zien we nog even en beslissen we t.z.t. 
Team 2 eindigde op een mooie 6e plaats. Dit team is eigenlijk ons eerste E team, aangevuld 
met Jonas. Zij kunnen nog en aantal jaren op dit kampioenschap spelen. En niet 
onbelangrijk: het verdedigen van de titel bij de E team, ook in ons bezit! 
Team 3 heeft het gezien de sterkte van de tegenstanders prima gedaan, wel wat jammer 
van de eerste twee speelronden waar wat meer mogelijk was geweest. Maar met een 
8e plaats een heel mooi resultaat. Voor team 4 was het een middag met veel leermomenten, 
die kun je later omzetten naar punten! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daan alleen aan de leiding in competitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 januari, 2011 - 13:48 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 14. januari 2011 
In dit clubverslag eerst even wat algemene clubinformatie. Het E team kampioenschap 
wisten we vorig jaar te winnen in de Hunzeborgh. Op zaterdag 9 april gaan we de titel 
verdedigen, opnieuw in onze thuisbasis! De afgelopen weken hebben we opnieuw 
aanvragen gekregen van kinderen die graag lid willen worden van onze schaakclub. We 
hebben de aanvragen op onze trainers vergadering besproken en met een nieuwe 
groepsindeling gaat het net lukken om die aanvragen te honoreren. 
 

  
  
Sieger (11) in Ilja (8) de Goede kunnen al schaken. Zij zijn lid geweest van een schaakclubje 
op de Borgmanschool die enige tijd geleden moesten stoppen met hun schaakactiviteiten. 
Noa (6) Mastenbroek is een vriendinnetje van Levi. Zij heeft onlangs schaak les gehad van 
Levi en is daardoor in de sport geïnteresseerd geraakt. Zij wil komende weken op de club 
gaan kijken of schaken iets voor haar is. We hebben er twee meisjes bij zodat we een 
meidengroepje hebben gevormd. Miryam is trainster van deze groep. In dit groepje zitten: 
Tess, Roos, Noa en Ilja. Sieger is ingedeeld in het groepje van Anders. Allemaal welkom op 
de club! 
  
Evie en Miryam volgen op dit moment een trainersopleiding bij de NOSBO, zij leren hier hoe 
je kinderen het beste training kan geven met als uitgangspunt de stappenmethode. 
In het NOSBO GP klassement is Jonas zijn leiderstrui kwijt. Echter: de twee slechtste 
resultaten worden weggestreept. Dat gebeurt pas bij de laatste Grand-Prix. Als we nu een 
opgeschoond klassement opmaken blijkt Jonas nog steeds leider te zijn. Ook andere 
clubleden komen op een andere plaats terecht. Joep heeft twee toernooien niet gespeeld 
en staat in de tussenstand op plek 32. In het opgeschoond klassement staat hij ineens op de 
11eplaats. Na de Grand-Prix van Hoogeveen komt het klassement ook op de site. We 
moeten even de juiste formule binnen Excel hebben om het eenvoudig te berekenen. 
 
Wat was er mis in het stripverhaal van Kuifje? Het was vast even zoeken, maar het vakje aan 



je rechterhand moet wit zijn. Dat heeft de tekenaar in een van de plaatjes over het hoofd 
gezien! 
  
In de Google agenda op onze site staat veel informatie. Bij de clubmiddagen kun je zien 
welke trainers en leden op een clubmiddag afwezig zijn en er staan andere bijzonderheden 
vermeldt. Bij de toernooien staan de namen van de schakers die zich hebben aangemeld. Is 
er een toernooi wat verder van huis dan vermelden we de vertrektijd vanaf de Hunzeborgh 
en het aantal beschikbare meerijdplaatsen. Informatie over het toernooi, begin en 
eindtijden en wedstrijdinformatie zijn hier ook terug te vinden. Even klikken op de 
betreffende datum en de info is zichtbaar. 
 

 
  
Na twee clubmiddagen met film en een kerst/ oud en nieuw toernooitje vandaag weer een 
normale clubmiddag. De derde ronde in de eindstrijd voor de beker stond op het 
programma. In poule G won Niels van Levi, daarmee komen alle drie de schakers op 1 punt 
uit 2 gespeelde partijen. De jongens spelen nog een keer tegen elkaar, nu met de andere 
kleur. Harm deed goede zaken in poule H, hij won van Koen en staat met 2 punten 
bovenaan. Martijn won de partij van Thom in poule I waar Daniel de leiding heeft met 2 
punten. In poule J staat Jonas nu aan de leiding na de gewonnen partij tegen Hugo. 
  
De competitie blijft ongemeen spannend. De strijd om de kopposities die recht geven op 
een plek in de kampioensgroep is nog lang niet beslist. Niels trof voor de tweede keer 
vanmiddag Levi achter het bord. Levi zit al even in een schaakdipje, (dit woord komt van 
onze club en staat nog niet in de dikke van Dale) iets waar menig schaker op de club al te 
maken mee heeft gehad. Het lukt dan even niet meer en je ziet je rating dan zakken. De 
enige remedie is om te blijven spelen. Doordat je rating zakt speel je op toernooien in lagere 
groepjes. Je hebt dan meer kans om weer te gaan winnen wat goed is voor je 
zelfvertrouwen en dan zie je de rating vanzelf weer omhoog gaan. Wat je niet moet gaan 
doen is experimenteren met bijvoorbeeld openingen. Gewoon terug gaan naar de basis van 
wat je geleerd hebt en ook niet onbelangrijk, geconcentreerd achter het bord zitten. Dan 



komt het vanzelf weer goed. Recente voorbeelden van schaakdipjes: Daniel, Martijn, Hugo, 
Kasper… Bij hun is het ook weer goed gekomen.  
 

 
Ruben en Koen in een Pionneneindspel, Ruben won. 
  
Niels speelde een hele sterke partij en dwong Levi de hele partij in de verdediging. De partij 
werd beslist door een heel goed uitgevoerde aanval met mat tot gevolg. Daniel is weer in 
grootse vorm en liet dat vanmiddag weer zien. Hij versloeg in een knap gespeelde partij 
Jonas en Daniel handhaaft zich in de top van het klassement. Joep en Ruben klimmen 
omhoog in het klassement. Joep won van Harm en Ruben versloeg Koen. 
Daan was tot vandaag de leider in de competitie en moest het opnemen tegen Hugo, die 
ook weer in vorm is. Het werd een hele spannende partij waar beide jongens winstkansen 
hadden maar Daan was in het eindspel net even beter. Met deze overwinning is Daan nu 
alleen koploper. Ilja en Sieger doen ook mee aan de competitie. Zij beginnen met 0 punten 
en kunnen nog klimmen in het klassement. Er komt dus weer een bord bij. In de kleine zaal 
spelen nu de eerste 6 borden, de andere partijen worden gespeeld in de grote zaal. Ilja 
kwam niet in actie omdat haar tegenstander, Eelke, ziek was. Sieger trof Matthijs en we 
zagen direct dat hij al aardig kan schaken. Sieger won de partij en scoorde daarmee zijn 
eerste punt. Alle uitslagen staan al op de site en ook de indeling voor de volgende ronde. 
Volgende week probeer ik een aantal borden te volgen. 
Het talentenklassement is nog niet bijgewerkt, eerst moeten alle partijen in de speelronden 
zijn gespeeld voordat we de punten kunnen verdelen. 

 

 

 

 

 



Vijf Paardensprongers op podium Hoogeveen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 januari, 2011 - 23:22 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 22. januari 2011 

 

Voor het volgende Grand-Prix toernooi moesten we weer een eindje rijden: Hoogeveen. 
Vandaag weer een schaker die zijn debuut ging maken op Grand Prix toernooien, Sytze. 
Bij het vertrek vanaf de parkeerplaats voor de Hunzeborgh was duidelijk te zien dat hij er 
heel veel zin in had. Acht schakers reisden in twee auto’s naar Hoogeveen en Anders en 
Jonas namen door plaatsgebrek de trein. Ook dit jaar werd er gespeeld in het 
Multifunctioneel Centrum. Vorig jaar was dit gebouw net opgeleverd en was het door een 
verkeerde afstelling van de verwarming snikheet. Dit jaar was het niet anders, de 
temperatuur liep gedurende de middag flink op. Vandaar de soms wat rode gezichten op de 
foto’s! 
  
Sytze was ingedeeld in groep H waar allemaal beginnende schakers in zaten. Na enige 
uitleg hoe een toernooi in elkaar zat wist Sytze elke ronde op tijd achter het bord te zitten. 
We leggen altijd even uit hoe een toernooi wordt gespeeld en we zien dan ook dat het 
allemaal vanzelf gaat, bij Sytze liep dat niet anders. 
  
In groep H werden 10 ronden gespeeld. Normaal worden 7 ronden gespeeld maar als het 
aantal deelnemers niet precies uitkomt worden in de laagste groep meer spelers ingedeeld. 
Sytze verloor de eerste 5 partijen maar bleef vrolijk verder spelen. In de verloren partijen zag 
ik wat dingen die misgingen. Zo bleef een Dame die geslagen kon worden gewoon op het 
bord staan. Dit zijn goede trainingsmomenten, direct na de partijen wijs je de speler er even 
op wat beter kan. In de 6e en 7e ronde won Sytze de partijen. Wat leuk was om te zien: mat 
geven met Dame en Toren. Dit had Sytze net geleerd, muurtje bouwen en de winst is 
binnen. Ik zag hem even denken van; hoe moet het ook alweer maar daarna was de 
uitvoering perfect. In de 9e ronde speelde Sytze remise, de andere partijen gingen verloren. 
Met 2.5 punten een mooi resultaat op een eerste toernooi. 
  



Jaimey heeft in dit seizoen, als beginner, aan alle Grand-Prix toernooien meegedaan en al 
een paar prijzen gewonnen. Jaimey is een voorbeeld van hoe snel je kunt leren als je aan 
veel toernooien meedoet. Na winst in de eerste twee ronden ging het mis in ronde 3. Jaimey 
opende niet goed en kreeg direct een dubbele aanval met een Paard tegen. De Toren op A8 
ging eraf evenals zijn Dame waarna werd de hele Damevleugel gesloopt. Jaimey was 
vergeten zijn Loper en Paard op f en g8 te ontwikkelen waardoor de Koning geen kant meer 
op kon na een aanval met twee Lopers. Na deze partij ook deze stelling even besproken met 
Jaimey! Na zes speelronden was de score opgelopen tot 4 punten. Om het podium te halen 
moest Jaimey winnen in de laatste ronde van een concurrent met ook 4 punten. In die 
laatste partij schaakte Jaimey een hele knappe partij. Heel snel had hij de Dame te pakken 
en vlogen nog meer stukken van zijn tegenstander van het bord. Zuchtend probeerde zijn 
tegenstander er nog iets van te maken maar Jaimey maakte geen fouten en maakte het 
karwei keurig af. Weer een beker mee naar huis, dit keer voor de derde plaats en weer 
punten voor zijn rating en GP klassement! 
 

 
Jaimey (zwart) staat gewonnen in de zevende ronde en wordt derde! 
  
In groep E speelde Ruben. Ruben is een van de spelers die dit seizoen opvalt door zijn goede 
spel. In de interne competitie doet hij mee met de bovenste plaatsen en bij het D team 
kampioenschap won hij veel punten voor het tweede team. Ruben speelt sinds een paar 
maanden ook op Gameknot en daar kan je ook veel van leren door bijv. het bord te 
analyseren en de zetten na te spelen. Het heeft er vast mee te maken dat zijn spel steeds 
beter gaat worden! Ruben begon het toernooi met een stelling waarin geen van de spelers 
kon winnen, remise dus. Daarna wisselden gewonnen en verloren partijen elkaar af met als 
resultaat 3.5 punten uit zes partijen. Ook Ruben moest in de laatste ronde winnen om kans 
te maken op een beker. Dat lukte, Ruben speelde heel geconcentreerd en maakte geen 
fouten. Het was afwachten hoe de anderen in deze groep speelden. Nadat alle partijen 
waren gespeeld stond Ruben gelijk met een andere jongen in de groep. Beide hadden 4.5 
punten. Ik ben er even bij gebleven om te zien of de beslissing voor de derde plaats de juiste 
zou zijn. De uitkomst leek niet moeilijk. Het onderling resultaat was de remise in de eerste 



ronde. Tegen de nummer twee in de groep had Ruben gewonnen, de andere jongen had 
daarvan verloren. Een mooie derde voor Ruben en ook voor hem punten erbij. Ik verwacht 
dat Ruben dit jaar dicht bij de 900 punten kan komen als hij zo door blijft gaan! 
  
De beslissing wie er uiteindelijk tweede, derde of misschien buiten de prijzen zou vallen 
werd al gespeeld in de tweede ronde. Hugo speelde in deze ronde tegen Finn. Twee weken 
geleden in Coevorden was Hugo de sterkste. Dat leek nu ook te gaan gebeuren. In het 
middenspel had Hugo toegeslagen en stond twee stukken voor, normaal voldoende om een 
partij te winnen. Het liep net even anders. Finn bleef ondanks de achterstand goed 
doorschaken en plaatste twee keer een dubbele aanval waardoor de partij plotseling 
kantelde. Hugo had er geen antwoord op en verloor de partij. In de vierde ronde was de 
latere nummer twee van de groep net even beter. Alle andere partijen won Hugo en scoorde 
5 punten. Normaal is dat goed voor een prijs, maar de verschillen in deze groep waren 
groot. Drie schakers scoorden 5 punten en de winnaar op 5.5 punten. De twee verloren 
partijen waren tegen de concurrenten dus een vierde plaats voor Hugo. Jammer, maar de 
score levert wel punten op voor zijn rating die nu over de 1000 lijkt te gaan. Net als Joep en 
Martijn die heel vaak Jelle tegenkomen en rivalen zijn zie ik dat nu ook gebeuren met Hugo, 
hij komt Finn nog heel vaak tegen! 
 

 
Hugo met zwart ruilt zijn Dame of tegen een Toren en wint in ronde 7 
  
De B groep zag er bijna net zo uit als in Coevorden met een hoog Paardensprong gehalte 
van 50%. Dus zeker een clubgenoot die geen beker kon winnen. Daan en Martijn troffen 
elkaar al in de eerste ronde. Het ging als vanouds tussen de twee: van dik hout zaagt men 
planken! In een vel te hoog tempo werd de partij gespeeld en werden alle stukken afgeruild. 
Waar men op andere borden in de groep nog bezig was met de opening gingen op dit bord 
de heren al het eindspel in. De stelling leek remise te gaan worden met voor beiden twee 
Pionnen en een Loper als voordeel voor Martijn. Die Loper gaf Martijn weg en plotseling 
was de partij beslist. Een Pion van Daan promoveerde binnen no time was het mat. Gelukkig 
schaakten beide jongens daarna in een rustiger tempo. Daan won van clubgenoot Niels en 



verloor van Daniel. Ook Martijn wist van Niels te winnen en verloor nog een keer in de 
vierde ronde. Beiden scoorden voor aanvang van de laatste ronde 4 punten. 
  
Daniel speelde weer een sterk toernooi. Hij zat weer super geconcentreerd achter het bord. 
In de derde ronde zag ik Daniel in het eindspel op superieure wijze de partij afmaken. Ik 
dacht zelf eerst aan promotie van een Pion maar Daniel zag een mat zonder promotie met 
een beperkt aantal stukken. In de 5e ronde trok zijn partij tegen Niels veel bekijks. Niels had 
een licht voordeel maar zijn Loper stond niet actief genoeg op het bord. Dat was de reden 
dat Daniel de partij toch nog wist te winnen. Met 4.5 punten ging Daniel de laatste ronde in. 
Daan, Daniel en Martijn moesten in de laatste ronde beslissen wie er op het podium 
kwamen. Omdat Leonard (Unitas) al 5 punten binnen had ging het om twee plaatsen. 
Daniel moest tegen Martijn en deze partij was al heel snel beslist in het voordeel van 
Martijn. Een dubbele aanval met een Paard leverde stukwinst op wat Martijn niet meer 
weggaf. Daan kon de eerste plaats halen als hij won van Leonard. Deze partij heb ik niet 
helemaal gezien maar Daan speelde in een veel rustiger tempo. Langer nadenken loont, 
Daan won en op onderling resultaat werd hij knap eerste. Martijn legde beslag op de derde 
plaats en Daniel viel net buiten de prijzen, met 4.5 punten. In andere groepen een score 
goed voor de derde plaats. Niels had niet echt zijn dag met een score van 2 punten. 
 

 
Remise wordt deze partij voor Daniel  (zwart) in de eerste ronde. 
  
In groep A speelde Jonas zijn tot nu toe beste toernooi als speler in de A groep. Wegens 
ziekte waren er vijf i.p.v. zes spelers in de groep, dus moest iedereen vier partijen spelen. 
Jonas begon uitstekend toen hij in de eerste partij van de op dat moment leider van het 
Grand Prix klassement won. Jonas won nog twee partijen en verloor alleen van de latere 
winnaar (in een partij waar Jonas ook goede mogelijkheden had). Jonas eindigde op een 
verdienstelijke tweede plek, won rating, maar ook belangrijk: het ziet ernaar uit dat Jonas 
zijn gele Grand Prix leiderstrui bij het volgende GP-toernooi weer mag dragen. 
 
 



Levi 2e en Martijn 3e op NOSBO snelschaak 
kampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 februari, 2011 - 00:28 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 29. januari 2011 
In het Jannes van der Wal Denksportcentrum werd vandaag het NOSBO snelschaak 
kampioenschap voor senioren en jeugd gespeeld. De opkomst bij de jeugd was niet bijster 
goed te noemen, slecht een handje vol deelnemers. Oorzaak denk ik, de volle 
jeugdkalender met bijna elke zaterdag een toernooi. Als club hebben we ook niet veel 
gedaan om dit toernooi te promoten. Menig fanatiek toernooi schaker wil ook wel eens een 
zaterdag wat anders en komende zaterdag voor velen een van de leukste toernooien: 
Basisscholenkampioenschap stad Groningen. Ik ben niet de hele middag gebleven i.v.m. 
andere verplichtingen maar in het kort. 
 
Snelschaken moet je ook nog eens liggen, met al die regels die er nog bijkomen. Martijn en 
Levi wilden meedoen, en zij zijn ook spelers die dat kunnen. In dit toernooi speelden alle 
deelnemers in een groep Zwitsers. De jongens speelden een aantal partijen tegen de 
senioren waar wat puntjes werden gescoord. Ze kwamen in de 9 dubbele ronden elkaar ook 
tegen. Martijn won met 1.5 tegen 0.5. Levi vergat een aantal keren direct de overwinning na 
een onreglementaire te claimen wat hem wat punten kostte. Levi werd toch knap 2e in de E 
groep met 7 match en 7 bordpunten. Eindelijk weer een prijs voor hem. 
 
Martijn verloor een aantal keren door tijdnood. Hij stond lang bovenaan maar had in de 
laatste ronde de pech om tegen een goede senior te loten. Met 7 match en 6.5 bordpunten 
werd Martijn toch nog 3e bij de D tjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veel Paardensprong successen op 
basisscholenkampioenschap Groningen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 februari, 2011 - 18:33 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 5. februari 2011 

 

Vandaag stond de 23e editie van het Basisscholenkampioenschap schaken stad Groningen 
op het programma. Schakers van onze club waren ruim vertegenwoordigd, 23 kinderen 
deden mee aan het toernooi. Veel clubleden zitten op de Dom Helder Camara School zij 
troffen vandaag hun clubgenoten die op andere scholen zitten: Daan, Daniel en Roos 
(Karrepad), Marcus en Kasper (Swoistee), Ilja en Sieger (Borgman) en Jonas (Heerdstee). 
  
Net als vorig jaar werd er gespeeld in de kantine van de GDSW, een prima locatie waar veel 
ruimte is voor de schakers en ouders. Aan het toernooi deden 89 kinderen mee, helaas niet 
veel van groep 8. Veel kinderen uit deze groep gingen naar de open dagen van het VO 
onderwijs, of hadden na de Cito toetsen iets anders te doen dan hun hersens te pijnigen. De 
opkomst viel wat tegen in een grote stad als Groningen. In de gemeente Zuidhorn waar 
eerder het kampioenschap werd gespeeld voor scholen in deze gemeente was de opkomst 
veel hoger. Ik denk dat het met name aan de scholen ligt. Ouders van kinderen die kunnen 
schaken moeten het initiatief nemen om iets binnen de scholen te bewegen. Misschien 
gaan de scholen er vanuit dat er geen schakers op hun school zitten! Volgend jaar gaan we 
de aanmeldingen ook vanuit de club regelen. 



 

 
  
Voor de DHC school stond er veel op het spel, de titel verdedigen, die vorig jaar werd 
binnengehaald met schakers van onze club. Vooraf was de school de grote favoriet, maar 
het moet nog wel worden waargemaakt. De verwachting was ook dat veel clubleden prijzen 
gingen winnen in de individuele klassementen. Bij de indeling wordt zoveel mogelijk 
geprobeerd om schoolgenoten niet tegen elkaar te laten spelen. Een aantal keren was het 
onvermijdelijk. Onze clubgenoten troffen elkaar heel vaak, vooral op de eerste borden, 
waar na de eerste ronden klokken kwamen te staan. 
  
Even na 10 uur begon het toernooi en in de eerste speelronden werden veel punten 
binnengehaald. Een groot deel van het deelnemersveld is geen lid van een schaakclub en 
kan een beetje schaken. Door te spelen met het Zwitsers systeem komen de betere 
schakers na drie ronden tegen elkaar en wordt het klassement dan pas gemaakt. Vooraf 
was de bedoeling om 9 ronden te spelen maar omdat er heel snel gespeeld werd was er tijd 
over voor een 10e ronde. 
  

 
  
Met zoveel clubleden valt niet alles te beschrijven dus pik ik er een paar momenten uit. 
Opvallend waren de tegenstanders van Kasper. In de eerste 6 speelronden trof hij alleen 
clubgenoten, Martijn, Niek, Hugo, Joep, Ruben en Jonas. Hij verloor alleen van Joep en 



Jonas. In ronde acht zat nog een clubgenoot tegenover Kasper: Joris. Deze partij won Joris. 
Kasper speelde een erg goed toernooi maar kwam net een half puntje tekort om de derde 
plaats in groep 7 te winnen. Zijn schoolgenoot Marcus peelde zijn eerste toernooi en moest 
zeker wennen aan de vele partijen. Toch een mooie score van 4.5 punten voor Marcus. 
  
Hugo was ziek geweest maar wilde toch meedoen aan het toernooi. Je kon zien dat hij nog 
niet helemaal fit was. In de vijfde ronde stond hij flink voor tegen Sieger maar ging mat 
achter de paaltjes. Dat gebeurt hem anders niet. Het voordeel van het Zwitsers systeem is 
dat je even terugvalt en een minder sterke tegenstander treft. In de vijf volgende partijen 
verloor Hugo alleen nog van Daniel. Met 7 punten werd Hugo tweede in groep 6. Daan 
speelde een wisselvallig toernooi, met een patje in ronde 8 tegen llja. In de tiende ronde 
won Daan zijn partij waarmee zijn score opliep tot 6,5 punten, voldoende voor de tweede 
plaats bij groep 5. Zijn zusje Roos was een van de verrassingen. Vooraf dacht ze niet veel te 
winnen maar ze speelde boven verwachting. Met 4,5 punten net niet in de prijzen bij de 
groepen 3 en lager. Op weerstandspunten werd Roos 4e. Knap gedaan! Tess scoorde 3 
punten en werd 10e bij de groep 4 leerlingen. 
  
Huub mag zich kampioen van de herdersmatjes noemen. Drie keer lukte het hem om 
binnen no time de partij te beslissen. Hij won daarmee ook extra prijzen, lootjes en 
chocolade die de organisatie in een aantal ronden beschikbaar stelde voor de partijen die 
het snelste klaar waren. Huub kwam tot een score van 5,5 punten, op weerstandspunten 
genoeg voor de derde plaats in groep 4. Justin kwam net een punt tekort, met 5 punten 
werd hij knap 5e. Matthijs won 4 partijen en eindigde in deze groep als 8e. De winnaar bij 
groep 4 werd, niet zo verrassend Jonas. Met een score van 8 punten bleef hij de rest van de 
schakers in deze groep ruim voor. 
 

 
  
Ilja was ook nog maar net herstelt van de griep. Toch speelde ze een heel goed toernooi. Bij 
groep 5 kwam ze een half punt tekort voor de derde plaats maar ze ging toch met een beker 
naar huis. Ilja werd kampioen bij de meisjes! Mooi dat de club nu ook bij de meisjes een 
kampioen in huis heeft! 
  
Vanaf de vijfde ronde zaten veel schakers van de club op de eerste borden, in ronde 10 op de 
eerste 10 borden zelfs 17 clubgenoten! De onderlinge resultaten zijn terug te vinden bij de 



uitslagen. Bij de groepen 6 en 7 was de concurrentie erg groot. In de eindstand groep 6 
eindigden 6 schakers van de club bij de eerste acht. Hugo op een tweede plaats. Eerste werd 
Levi die acht punten scoorde, en weer terug lijkt te zijn na een schaakdip. Koen en Waut 
verloren hun laatste partij na een heel goed toernooi. Zij werden op weerstandspunten 4e en 
5e. Ruben speelde vandaag wat wisselvallig. Zo verloor hij van Danny en won partijen tegen 
sterkere tegenstanders. Ruben eindigde als zesde en Brenden werd achtste.   
  
In groep 7 was het niet anders. Hier bij de eerste 10 plaatsen 8 clubgenoten. Opvallend was 
de score van Sieger, met 7 punten op een mooie 5e plaats. 
Joep en Martijn speelden een ijzersterk toernooi. Joep verloor alleen van Levi en speelde 
twee keer remise. Met 8 punten een mooie tweede plaats. Martijn verloor in de eerste ronde 
van Kasper. Daarna was hij niet meer te stoppen. In de 10e ronde en met 8 punten op zak 
moest hij voor het individueel kampioenschap spelen tegen Jorn Veenstra. Martijn speelde 
ook in deze partij erg goed met een flink voordeel van een loper en een aantal pionnen won 
hij de partij en het individueel klassement. In dat klassement werd Jonas tweede en Levi 
derde! Joep scoorde ook 8 punten maar werd op weerstandspunten vierde. 
  
Bij de groep 8 leerlingen slechts vijf deelnemers. Ook hier clubsucces, Daniel verloor twee 
partijen (Joep en Jonas) en speelde twee keer remise. Met zeven punten werd hij tweede.  
 

 
  
In het scholenklassement nam de DHC school na ronde vier de leiding. De koppositie werd 
niet meer afgestaan. Voor aanvang van de laatste ronde was nog een punt nodig om het 
kampioenschap binnen te halen. Martijn, Joep, Levi en Koen scoorden op dat moment de 
meeste punten. Levi moest tegen Koen, dus maakte het niet uit wie won, het punt was 
binnen! In de laatste ronde wonnen Martijn, Joep en Levi waarmee de voorsprong nog 
verder werd uitgebouwd. Opnieuw succes voor de school en natuurlijk verder spelen tegen 
de scholen uit de provincie. De Borgstee uit Grijpskerk is zeker weer een concurrent. 
  
Eindstand scholen: 
1.    Don Helder Camara 1 32 punten (Levi, Joep, Martijn en Niek) 
2.    Brederoschool 27 punten 
3.    Dom Helder Camara 2 26 punten (Hugo, Koen, Joris, Waut) 
4.    GSV school 25,5 



5.    Dom Helder Camara 3 23,5 punten (Danny, Jort, Ruben, Huub) 
6.    Swoistee 21,5 
7.    Borgman 21,5 
8.    Karrepad 21 
  
De eerste twee teams van de DHC zijn zeker van deelname aan het provinciaal 
kampioenschap. Waarschijnlijk heeft de stad 5 plaatsen zodat ook team 3 mee kan doen. 
De team indeling gaan we bespreken op de club. Team 1 moet het op 5 maart doen zonder 
Joep. Ook Huub kan niet meedoen in het derde team. Mocht team 1 zich plaatsen voor de 
finale Groningen - Drenthe dan komt Joep weer terug in het team. 
  
Een zeer succesvol toernooi voor onze club, een overzicht van de prijzen: 
  
Dom Helder Camaraschool: kampioen 2011 
  
Individueel klassement: Martijn 1e, Jonas 2e, Levi 3e 
  
Meisjes klassement: Ilja 1e 
  
Groepen: 
Groep 8: Daniel 2e 
Groep 7: Martijn 1e, Joep 2e 
Groep 6: Levi 1e, Hugo 2e 
Groep 5: Daan 2e 
Groep 4: Jonas 1e, Huub 3e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daan, Daniel en Jonas naar groep A 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 februari, 2011 - 20:17 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 11. februari 2011 

 
 
Door de drukte rondom het Groninger Basisscholenkampioenschap ontbrak vorige week de 
tijd om een clubverslag te schrijven. Vandaag aan het eind van de clubmiddag stonden we 
nog even stil bij het superresultaat van onze clubschakers op dit kampioenschap. De helft 
van de prijzen werden gewonnen door onze schakers! In de hektiek van de prijsuitreiking 
lukte het niet om alle prijswinnaars op de foto te zetten. Dus moest dit vanmiddag 
gebeuren. Helaas lukte het Levi niet om aanwezig te zijn. Op de foto ontbreekt hij, maar 
vrijdag maak ik nog even een foto van hem en kijk ik even of we Levi kunnen inpassen in de 
foto.  
 
De oproep voor slaapplaatsen voor Deense schakers en ouders is erg positief ontvangen. 
Inmiddels zijn er meer dan 20 slaapplaatsen beschikbaar! We hebben nog geen reactie 
ontvangen vanuit Denemarken. Anders gaat deze week nog even contact zoeken. Zodra we 
meer weten dan lezen jullie het op de site. Het zou mooi zijn als er een groep Denen gaat 
meedoen. Ook zijn er uitnodigingen verstuurd naar negen Duitse schaakclubs. Het toernooi 
krijgt een internationaal tintje! De inschrijving voor ons toernooi is geopend dus je kunt je 
opgeven. Op de site staat bij Jeugdtoernooi de actuele deelnemerslijst. 
  
Bram en Miryam waren afwezig vandaag, dus moesten we de trainingsgroepjes iets anders 
indelen. Ilja en Marcus hebben hun stap 1 examen gemaakt. Harm deed ook examen voor 
stap 3. Hij is daar nog niet helemaal klaar mee, hij mag het a.s. vrijdag afmaken. Uit 
speelronde 9 stond nog een partij open. Jaimey won deze partij tegen Pieter. De 
talentenpunten uit deze ronde zijn nu ook verdeeld. In het klassement staat Hugo nog 
steeds bovenaan, op de voet gevolgd door Kasper, Jonas en Ruben. Ook twee inhaalduels 
uit ronde 10 zijn gespeeld. Daniel won van Hugo en Sieger was een maatje te groot voor 
Sytze. In deze speelronde moeten nog twee partijen worden gespeeld, dan kunnen ook de 
talentenpunten worden verdeeld. 
  
Het uitgangspunt van de club en de interne competitie, iedereen moet tegen iedereen 
kunnen spelen, komt helemaal uit. Nog niet eerder was de competitie zo spannend als dit 
seizoen. Voor de eerste acht plaatsen die recht geven op een plek in groep A en de eindstrijd 



voor het clubkampioenschap is het echt dringen geblazen. Kasper is een van de 
verrassingen van dit seizoen, en speelde vandaag op bord 1. In de partij tegen Jonas kwam 
hij op lichte voorsprong maar gaf het voordeel in het eindspel weg. Jonas beheerst dit net 
even beter. Een punt erbij voor Jonas die nu zeker is van een plek in groep A. Kasper heeft 
daar ook nog alle kans op. Ook Daniel heeft zich geplaatst. In zijn partij tegen Daan kwam 
hij flink voor te staan met winst binnen handbereik. Wat we leren op de club: geef nooit op, 
wie weet wat er gebeurt, gebeurde ook nu. Het werd pat. Voor beide jongens een half punt 
erbij, en genoeg voor beide om zich te plaatsen voor groep A.  
 

 
Jort - Koen, let op de houding achter het bord! 
  
Martijn won heel snel van Hugo die na ziek te zijn geweest even op zoek moet naar de 
goede vorm. Niels had zijn handen vol aan het spel van Ruben. Het werd een spannende 
partij waar Niels in het eindspel de betere was. Niels en Ruben kunnen zich nog plaatsen 
voor de A groep. Koen won vanuit zijn opening veel stukken van Niek wat beslissend was 
voor het vervolg. Koen won en heeft ook nog een kansje op de kampioensgroep. Die kans 
heeft Marcus ook nog. Hij won van Jort, wat toch een verrassende uitslag is. Jort en Niek 
kunnen zich nog plaatsen voor de B groep die zeker ook heel sterk gaat worden. 
Joris schaakt wisselvallig in de competitie maar na de winst op Danny kan hij zich misschien 
nog plaatsen voor de B groep. Waut zien we wekelijks beter presteren. Ook op het 
scholenkampioenschap speelde hij prima partijen. Tegen Ward kwam hij al heel vroeg voor 
te staan en maakte het karwei prima af. Waut staat nu op 5 punten en kan zich misschien 
plaatsen voor groep B.  
 



 
  
Eelke, Sieger en Ilja zijn later ingestroomd in de competitie en kunnen al schaken. Zij 
wonnen alle drie hun partij en klimmen weer omhoog in de tussenstand. Omdat zij later zijn 
begonnen gaan we als alle partijen zijn gespeeld kijken of zij gezien hun rating niet in een 
hoger groepje moeten komen. Dat houdt de competitie wel zo eerlijk. Matthijs won zijn 
derde punt door te winnen van Justin. Jaimey had vandaag de bye en krijgt er ook een punt 
bij. In deze speelronde zijn 4 partijen niet gespeeld, deze staan voor vrijdag op het 
programma. 
  
De eerste drie spelers zijn geplaatst voor groep A. Wie de overige vijf plaatsen gaan 
innemen gaat nog heel spannend worden, een grote groep schakers heeft daar nog alle 
kans op. De indeling voor ronde twaalf staat op de site. Mochten spelers op een gelijk aantal 
punten eindigen dan gelden de weerstandspunten. 
  
A.s. vrijdag staat het vervolg van de bekercompetitie op het programma. Joep en Levi 
spelen ook in deze competitie. Voor de verwerking van alle resultaten in de voorronde van 
de interne competitie, met start na de voorjaarsvakantie, spelen ze vrijdag tegen elkaar. 
Hun bekerwedstrijd wordt later gespeeld. 
  
Onze hulpjes zijn iedere week echt nodig. Een paar extra handen voor het klaarzetten en 
opruimen zijn belangrijk. Afgelopen weken ging het niet helemaal zoals we het hebben 
gepland. Een aantal keren kwamen de hulpjes te laat of gingen voortijdig weg. Soms weten 
ze ook niet of ze aan de beurt zijn. Kijk even op de site bij clubleden, daar staat het schema! 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede plaats voor Niels op Zuidlaarder 
Toernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 februari, 2011 - 22:36 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 12. februari 2011 
De belangstelling voor het Zuidlaarder Schaaktoernooi viel een beetje tegen. In het geweld 
van de vele toernooien in de laatste weken kwamen 44 deelnemers aan de start van dit 
toernooi. Wij waren met 5 schakers aanwezig. In dit toernooi zijn er prijzen te winnen in drie 
leeftijd categorieën: t/m 10 jaar, t/m 12 jaar en t/m 15 jaar. Jaimey, Joep, Danny en Jonas 
speelden een goed toernooi maar vielen buiten de prijzen. Niels scoorde 6 punten uit de 9 
ronden en werd in de groep t/m 15 jaar tweede. 
 

 
 
 
Over het toernooi valt niet zo heel veel te schrijven. Ouders en begeleiders mochten niet in 
klaslokalen komen waar gespeeld werd, behalve om even een foto te maken. Veel hebben 
we niet meegekregen van de partijen. Wat wel opviel: veel partijen werden beslist door de 
klok, met een speeltijd van 10 minuten per persoon per partij. Voor een aantal jongens die 
wat langer moeten nadenken geen ideale speeltijd. Het toernooi werd Zwitsers gespeeld. 
Alle uitslagen zijn terug te vinden op: http://www.oostermoerjeugdschaak.nl/ZJT2011/ 

 

 

http://www.oostermoerjeugdschaak.nl/ZJT2011/


Joep, Levi en Martijn plaatsen zich voor de A 
groep, nieuw spel “Piramide Schaken” 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 februari, 2011 - 21:19 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 18. februari 2011 

 
  
Iedere club heeft zo zijn regels, ook wij als schaakclub hebben afspraken met onze 
clubleden over gedrag, werkhouding en hoe we met de materialen en de ruimte waar we 
gebruik van maken mee om gaan. De afgelopen weken hebben we gezien dat een aantal 
jongens het niet al te serieus neemt met de regels, vandaar dat we vandaag eerst maar weer 
eens gesproken hebben over de regels, zij zijn er niet voor niets. Het is af en toe nodig om 
met elkaar hierover te praten, zo houden we de boel op orde wat echt nodig is met zo veel 
clubleden. Bram en Miryam waren vandaag wegens vakantie afwezig, we kozen daarom om 
lekker veel te spelen. Omdat Bram op vakantie is komen de uitslagen wat later op de site, 
evenals de groepsindeling. Twee geslaagden voor Stap 1 kregen vandaag hun diploma, Ilja 
en Marcus slaagden met een heel mooi cijfer: een 9! Gefeliciteerd! 
 

 
Gewonnen stelling voor Martijn 



  
De laatste ronde stond op het programma voordat we in groepjes verder spelen. Voor een 
plaats in groep A waren nog een aantal kanshebbers. Martijn moest winnen van Jonas om 
zich te plaatsen. In deze partij kwam Martijn al snel op materiaalvoordeel en bouwde dit 
gedurende de partij uit. Jonas had geen antwoord op het goede spel van Martijn en moest 
de winst laten. Martijn door naar groep A. Joep schaakt de laatste tijd erg goed. Ook hij 
moest punten pakken om door te gaan naar groep A. Zijn eerste partij tegen Daniel ging 
lang gelijk op maar Joep toonde veerkracht in het eindspel en won. Tegen Levi had Joep wat 
minder tegenstand. Misschien omdat Levi een punt cadeau had gekregen omdat Miedo er 
niet was en hij daardoor zeker was van groep A. De partij ging naar Joep die met 9 punten 
een van de kanshebbers is op een bonus. 
 

 
  
Daarmee komt het aantal schakers in groep A op zes. Er zijn nog twee plaatsen over. Niels 
kwam niet in actie. Zijn tegenstandster Eline had zich keurig afgemeld. Deze partij moet 
nog worden ingehaald. Winst of remise is voldoende voor Niels om zich te plaatsen, Eline 
moet winnen om een kans te houden. Daan al zeker van een plaats in groep A won met 
twee Dames en een Toren van Koen, die verder gaat spelen in groep B of C. Ruben en 
Kasper speelden een partij waar de kans op winst in het voordeel leek voor Kaper. Hij won 
wat materiaal van Ruben en leek te gaan winnen. Niet veel later was er nog wel wat 
voordeel maar Kasper zat in tijdnood. Hij bood Ruben remise aan, die daar even over moest 
nadenken. Ruben accepteerde het aanbod waardoor Kasper in de race blijft voor de A 
groep. Ruben speelt verder in groep B, wat ook een mooie groep lijkt te worden. 
  
Niek kreeg een punt uit speelronde 11 waar de partij tegen Miedo nog openstand. Tegen 
Thom voegde hij daar nog een punt aan toe en met 7 punten is Niek kanshebber. Dat geldt 
ook voor Hugo. Na twee verloren speelronden won hij vanmiddag van Marcus. Een 
belangrijke winst want met 7 punten blijf je in de race. De beslissing wie er doorgaan naar 
groep A is bij een gelijk aantal punten zijn de weerstandspunten. Even afwachten hoe die 
gaan uitvallen. Er zijn nog heel wat kanshebbers. De overige uitslagen staan bij competitie. 
Na de voorjaarsvakantie gaan we spelen in de groepen. 
 



 
Het piramidebord 
  
Anders heeft een nieuwe vorm van schaken opgezet: Piramide schaken. Even kort een 
uitleg: 
-      Alle schakers van de club zijn op basis van hun NOSBO rating in lagen ingedeeld. In het 
laagste laagje degene met de hoogste ratings. Daarboven een laagje met de dan hoogste 
ratings en zo naar boven. In iedere laag een speler minder. 
-      Je mag een speler van een laagje boven jezelf uitdagen, echter net de laag daarboven! 
-      Win je, ruilen jullie plaats. Verlies je of speel je remise, gebeurt er niets. Er wordt één 
partij gespeeld. De uitdager heeft wit. 
-      De uitgedaagde mag niet nee zeggen tegen een uitdaging. Als hij/zij dat toch doet, 
heeft hij/hij automatisch verloren en er wordt plaats geruild. 
-      Op een clubmiddag mag je dezelfde speler slechts één keer uitdagen. 
-      Doel: zo hoog mogelijk omhoog klimmen. 
  
De eerste opzet was een piramide van papier op het presentatiebord. De bedoeling is dat 
we een houten bord krijgen waar de namen in houdertjes kunnen worden ingeschoven. Het 
nieuwe spel werd vol enthousiasme begroet door de clubleden. Er werd volop geschaakt, 
uitgedaagd en van positie gewisseld. Sommige jongens kregen geen rust en moesten direkt 
nadat ze hun partij klaar hadden weer aan de bak. Met de introductie kwamen we ook wat 
kinderziekten tegen. Zo moeten de spelers tussen de partijen door wat meer rust krijgen en 
we moeten opschrijven wie tegen wie heeft gespeeld. De opzet is geslaagd en we gaan het 
zeker vaker spelen. 
 
De ingeplande ronde in de bekercompetitie is niet gespeeld. Het was even belangrijker dat 
de we veder kunnen in de competitie. Na de voorjaarsvakantie spelen we verder! 
 



 
Levi stond niet op de foto vorige week, nu met zijn prijzen van het scholenkampioenschap! 
  

  

                                  

                                  

              

  

Sieger 

  

            

                            

            

  

Tess Roos 

  

          

                        

          

  

Pieter Sytze Felix 

  

        

                    

        

  

Merijn Huub Jort Marcus 

  

      

                

      

  

Daan Ruben Niek Jaimey Eline 

  

    

            



    

  

Ilja Waut Danny Harm Justin Daniel 

  

  

        

  

  

Hugo Koen Niels Levi Brenden Martijn Jonas 

  

      

  Joep Matthijs Kasper Joris Miedo Thom Ward Eelke 

 De piramidestand na de eerste speelmiddag 18-2-2011 

 

 

4 x Eremetaal op Grand - Prix Winschoten 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 februari, 2011 - 01:57 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 19. februari 2011 
Met zeventien deelnemers op een Grand – Prix toernooi is het natuurlijk niet te doen om 
over iedere deelnemer iets te schrijven. Vandaar dat ik dit verslag ga schrijven over 
schaakregels en wat er verder opviel in het spel van de schakers. De organisatie in 
Winschoten had het beter voor elkaar dan de afgelopen jaren. De groepen A t/m C speelden 
in een aparte zaal wat de rust ten goede kwam. De groepen D t/m I speelden in de grote zaal 
waar ook de ouders konden zitten.  
 

 
 



 

 
  
De tafelleiders van die groepen kozen voor een eigen ronde tempo wat veel lawaai en 
onrust rond de borden veroorzaakte. Een aantal groepen waren nog bezig met de tweede 
speelronde terwijl in andere groepen men startte met ronde drie. Veel heen en weer geloop 
wat niet in het voordeel was van de kinderen die aan het schaken waren. We hebben dit op 
eerdere toernooien gezien en het wordt dan een chaotische toestand. Anders en ik besloten 
om Gerda Hartog aan te spreken om de groepen tegelijk te laten beginnen. De jeugdleidster 
van de NOSBO zag ook in het beter zou zijn om tegelijk te starten in de groepen en vanaf 
ronde 4 gebeurde dat ook. Het werd veel rustiger in de zaal en de kinderen hadden meer 
rust tussen de partijen door. 
  
Martijn maakte in groep A zijn debuut maar had niet echt een geweldige middag. Hij 
scoorde slechts een half puntje, Remise tegen Jonas. Er bleven twee Koningen over. In deze 
partij deed Jonas een zet met zijn Koning waarop de tafelleider reageerde dat dit niet 
mocht. Zowel Jonas en Martijn verbaasden zich erover dat de tafelleider zich bemoeide met 
het spel. Dit hebben we veel vaker gezien. Misschien reageren ze in hun enthousiasme, 
maar de tafelleiders mogen zich niet met het spel bemoeien. Zelfs als de spelers ervoor 
kiezen om door te spelen bij mat dan mogen ze niet ingrijpen. Alleen als er onenigheid 
tussen de spelers is of iemand meent te winnen door het vallen van de klok zonder 
winstkansen (alleen een Koning of Koning met een stuk waar mat niet mogelijk is) Dan is 
het aan de tafelleider om in te grijpen. Het is misschien goed dat de NOSBO de regels voor 
de tafelleider op papier gaat zetten. Jonas scoorde in deze groep 2 punten, een keer winst 
en twee remise partijen. Vandaag mocht Jonas de leiderstrui weer aantrekken maar we 
denken dat hij die trui weer verliest. In het opgeschoonde klassement blijft hij wel leider. 
 



 
Daan in concentratie, op een ander bord! 
  
In de B groep maar liefst zes Paardensprongers. Hier zijn we eigenlijk niet zo heel blij mee, 
van te voren weet je dat er drie zonder prijs naar huis gaan en ze pakken van elkaar punten 
af (zowel rating als grand – prix). Maar het is even niet anders, qua rating zitten ze vlak bij 
elkaar en ze geven elkaar niets cadeau. Achter het bord zijn het vijanden en na de partij 
gewoon weer vrienden. Ook in deze groep twee schaakregels waar het even goed is om 
over te schrijven. In de partij tussen Hugo en Daan raakte Daan met zijn stuk een stuk van 
Hugo aan. Als dat gebeurt dan moet je slaan. Hugo claimde dat terecht en de tafelleider die 
erbij kwam kende deze regel niet. Vervolgens moest er een wedstrijdleider bij komen om 
Hugo gelijk te geven. Daan verloor zijn Dame en daarmee was de partij beslist. De 
tafelleider sprak ik na de partij even en hij vond dat de clubgenoten het wel hard speelden 
tegen elkaar. Dat is misschien waar maar het zijn wel de regels. Daan kent deze ook! Daan 
had niet echt een goede schaakmiddag, met slecht een punt werd hij laatste in de groep. 
Daan wisselt goede en slechte toernooien met elkaar af. De volgende wordt dus weer een 
goede! 
  
In de partij tussen Hugo en Levi leek Hugo te gaan winnen. Met flink wat stukken op het 
bord tegen alleen een Koning en een Pion van Levi. Maar Hugo was in tijdnood. De 
seconden tikten weg en de Pion van Levi bleef op het bord. Na het vallen van de vlag kreeg 
Levi het volle punt. Wat is hier aan de hand? Juist die ene Pion kan nog belangrijk zijn, na 
promotie en een Dame op het bord zijn er nog winstkansen. Die Pion moet je altijd slaan, ga 
je dan door je vlag heen dan is het remise. Door de Pion niet te slaan verloor Hugo een half 
punt, zonde. We zagen dit seizoen al eerder een soortgelijke stelling waar ik later in het 
verslag schreef over “de vergeten Pion”, Hugo was hem vandaag inderdaad vergeten. De 
twee niet Paardensprongers in de groep hadden voor aanvang de tweede en derde rating. 
Zij kwamen er niet aan te pas in het Paardensprong geweld. De eerste plaats ging naar Niels 
die voor het eerst een groep wist te winnen. In de laatste partij won hij van Levi, die tweede 
werd. Het is goed om te zien dat Levi aan het terugkomen is. Vandaag schaakte hij rustig en 
had alleen oog voor zijn eigen bord. We hopen dat hij de stijgende lijn weet voort te zetten. 
Levi is een belangrijke pion in het schoolschaakteam. Joep die ook goed in vorm is werd 
derde en maakte het Paardenspong podium compleet, alleen het gele Paardensprongshirt 
ontbreekt! Staat je best goed Joep!  Daniel werd vierde en Hugo legde beslag op de vijfde 
plaats. 



 

 
In groep B zie je de juiste houding achter het bord! 
  
 De familie Schroor had niet zo’n beste dag. Niek werd laatste in groep C en ook Jort 
eindigde op deze plek in groep D. Ward had vooraf de hoogste rating in groep F maar ook 
bij hem lukte het niet vandaag, hij werd 7e met 1 punt. Niek en Jort oogden niet helemaal fit, 
misschien de oorzaak. Ik zag Niek in een van zijn partijen heel goed terugkomen uit 
achterstand. Zijn tegenstandster zat in tijdnood en alle kans op een remise. Niek dacht daar 
anders over en gaf op. Een van de regels die we de schakers leren; geef nooit op, je weet 
niet hoe het verder gaat! Dus nooit je Koning omgooien zoals Niek deed! Geruststellend, we 
weten dat ze veel beter kunnen! 
  
Wat wel opvalt en ook goed om over te schrijven; hoe zit je achter het bord. Zowel Niek, 
Jort als Ward hebben de neiging om wat onderuit te zakken met een hand onder de kin en 
elle boog op de tafel. Die houding oogt nogal passief. Net als in andere sporten is je houding 
belangrijk. Als je als voetballer met je handen in je zij op het veld staat dan straal je niet uit 
dat je wilt winnen! Dat geldt ook bij schaken, laat je tegenstander zien dat je wilt winnen. 
Rechtop, beide handen/elle bogen op tafel, eventueel handen onder je kin. We gaan daar op 
de club zeker aan werken! 
  
In groep F speelde Jaimey een goed toernooi. Jaimey is al wat groepjes omhoog 
geklommen door zijn stijgende rating. Met vier punten werd hij gedeeld derde, maar op 
basis van SB viel hij net buiten de prijzen, een vierde plaats. Maar wel met een klein plusje 
voor zijn rating, dus weer punten erbij. Sieger speelde voor het eerst voor de Paardenspong 
zijn eerste grand – prix toernooi. Op de club heeft Sieger al laten zien dat hij goed kan 
schaken. Zijn NOSBO rating is wat laag en vooraf wisten we haast zeker dat hij in de prijzen 
ging vallen. Sieger won 5 partijen en werd tweede op basis van onderling resultaat. Goed 
gedaan en veel winstpunten voor zijn rating. 
 



 
Mat achter de paaltjes! 
  
In groep H en I veel beginnende schakers. Ilja was samen met Matthijs ingedeeld in groep H. 
Ilja won haar eerste partij, daarna ging het wat minder, drie verloren partijen op rij. Toch 
herstelde ze zich goed met twee punten in de laatste twee ronden. Zij had wat last van het 
lawaai in de zaal maar met deze score speelde ze toch een goed toernooi. Net als haar broer 
Sieger de eerste voor de Paardensprong. In deze groep werden 6 partijen gespeeld omdat 
een speler afviel. Matthijs is nog een beginner en bij alle beginners zie je het zelfde; onnodig 
materiaal verlies, patjes met vaak een overmacht aan stukken en mat achter de paaltjes. 
Matthijs scoorde 1.5 punten. De winst pakte hij met een achterstand op het bord, maar won 
wel met, jawel, mat achter de paaltjes! 
  
In de laagste groep I moesten de 6 kinderen een dubbele ronde spelen, 10 partijen. Dat is 
best veel en voor sommigen te veel. De schakers krijgen weinig rust tussen de partijen 
waardoor ze aan het einde “op” zijn. Vanmiddag moest deze groep nog spelen terwijl de 
prijsuitreiking aan de gang was. Niet leuk want toen ook deze groep klaar was, was de 
prijsuitreiking achter de rug en waren de meeste kinderen en ouders weg toen zij hun prijs 
kregen. Misschien moet de NOSBO ook hier eens naar kijken, minder partijen in de laagste 
groep, dat zou kunnen door van de twee laagste groepen, groepen van 7 te maken met 6 
speelronden. In deze groep speelden Tess en Sytze. Tess verloor veel partijen, door veel 
onnodig verlies van materiaal. Jammer maar een punt waar we aan kunnen werken. 
 



 
Zo pak je een half punt, gewoon doorspelen en Pat! 
  
Voor Sytze was het zijn tweede GP toernooi en het ging al heel veel beter dan in 
Hoogeveen. Sytze scoorde 6 punten, net niet genoeg voor de derde plaats in de groep. 
Sytze speelde pat tegen Tess met heel veel stukken op het bord, een leermoment. Maar had 
ook geluk, met achterstand won hij een half punt door pat te spelen tegen de latere winnaar 
in de groep. Wat mooi is om te zien: Sytze heeft er heel veel plezier in om aan een toernooi 
mee te doen. Nu net buiten de prijzen maar wel een klein plusje voor zijn rating. Op een 
volgend toernooi kan Sytze in de prijzen vallen! 
  
Al met al een leerzaam toernooi waar de oogst met 4 prijzen misschien wat tegenviel, maar 
het allerbelangrijkste zijn de leermomenten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede en vierde plaats DHC op provinciaal 
kampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 maart, 2011 - 21:36 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 5. maart 2011 

 
 

De beste twintig basisscholen teams streden op 5 maart om het schaakkampioenschap van 

de provincie Groningen. Vanuit de voorronde van de stad Groningen hadden twee teams 

van de DHC zich gekwalificeerd. Helaas kon Joep Scheerhoorn, vaste speler in team een niet 

van de partij zijn. Maar gelukkig heeft de school genoeg goede schakers om de strijd aan te 

gaan met de concurrentie. In team een: Martijn van Nimwegen, Levi Nies, Hugo van der 

Molen en Ruben de Wolf. Team 2: Niek Schroor, Joris en Koen Nolden, Waut Brilman en Jort 

Schroor. Alle jongens zijn clubschakers van SC de Paardensprong. Bij het schaken in teams 

speel je op 4 borden, de bordvolgorde staat vast, dus wisselen mag niet, alleen op bord vier. 

In team 2 speelden Jort en Waut om de beurt. 

Team 2 wist de eerste van de 7 speelronden simpel met twee keer 4 – 0 te winnen van de 
Aquarel (Sebaldeburen) en de Huifkar (Ten Boer). Daarna trof het team de kampioen van 
vorig jaar en favoriet voor dit jaar de Borgstee 1 (Grijpskerk). Het team was niet opgewassen 
tegen deze tegenstander en verloor met 0 – 4. In ronde 4 kwam het team de St. 
Nicolaasschool uit Haren tegen. In dit team een aantal bekende clubschakers. Alleen Koen 
op het derde bord wist een punt te pakken. In de vijfde ronde pakte het team weer punten. 
Tegen de St. Walfridus school uit Bedum werd het een aantal spannende partijen gewonnen 
met 2.5 tegen 1.5 punten. In de een na laatste ronde moest het team tegen de GSV school 
uit Groningen die in de voorronde van de stad beslag hadden gelegd op de vierde plaats. De 
broers Niek en Jort verloren hun partij, maar Koen en Joris, ook broers van elkaar wisten een 
fraai gelijk spel af te dwingen. In de laatste ronde kwamen de schakers een team tegen met 
alleen clubspelers: Usquert. Het team was daar niet van onder de indruk en won met 3 – 1. 



Het tweede team eindigde op de hele knappe vierde plaats en ging met een fraaie beker 
naar huis. Vorig jaar werd het tweede team 8e dus een hele verbetering. 
  
Ook team 1 ging flitsend van start. In de eerste drie ronden tegen De Windroos (Zuidhorn), 
St. Walfridus (Bedum) en de St. Nicolaassschool wist het team alle partijen te winnen. In 
ronde 4 de beslissende partij van het toernooi tegen de Borgstee 1. In dit team zitten 
allemaal clubschakers met een behoorlijke rating en allemaal groep 8 leerlingen. Ons team 
is een heel stuk jonger en dat bleek ook tijdens deze match. De tegenstander speelde veel 
rustiger en maakte gewoon minder fouten. Levi, Hugo en Ruben verloren. Martijn was toen 
nog bezig met zijn partij die eindigde na een remise aanbod. Er had misschien iets meer in 
gezeten maar deze remise was meer om de krachten te sparen. In ronde vijf moest het team 
spelen tegen de Borgstee 2. Normaal gesproken een tegenstander waar je van kunt winnen. 
Dat lukte nu niet. Hugo stond gewonnen maar speelde pat, een duur half puntje. Levi 
verloor heel snel zijn dame en verloor. Ruben verloor op bord vier na eerst voorgestaan te 
hebben. Allen Martijn scoorde het volle punt. Dit verlies hadden we niet ingecalculeerd dus 
de laatste 2 ronden moest er gewonnen worden! 
  
In de zesde ronde tegen de Huifkar (Ten Boer) wist het team op drie borden te winnen. 
Alleen Martijn speelde een onnodige remise na een paar fouten in het eindspel. Voor het 
resultaat niet erg, de twee matchpunten waren binnen. De Brederoschool uit Groningen, 
tweede in de voorronde, was de laatste tegenstander. Het team moest minimaal gelijk 
spelen om zich te plaatsen voor de finale op 26 maart. Levi op bord twee kwam een toren 
achter te staan maar pakte heel slim een half punt door remise aan te bieden. Hij had gezien 
dat Hugo had gewonnen en Martijn die aan de andere kant zat voor stond. Martijn won 
even later de partij en Ruben maakte de winst nog mooier 3.5 – 0.5! 
Met dit resultaat werd het team 2e achter de Borgstee 1. Het tweede team van die school 
werd derde. Op 26 maart gaat team 1 (met Joep) verder spelen in de finale tegen de 
Borgstee 1 en 2, en drie scholen uit Drenthe: de Thijssenschool uit Assen, de Anwende uit 
Aalden en de Heidehoek uit Vledderveen. De drie beste scholen plaatsen zich voor het NK. 
Vorig jaar lukte dat ons team met een knappe tweede plaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matthijs en Sytze op kop in groep E 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 maart, 2011 - 16:31 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 11. februari 2011 
Het zou de fanatieke volger van onze site niet zijn ontgaan. Er klopt iets niet in het 
talentenklassement. Immers in groep A worden 14 partijen gespeeld waar voor de winnaar 3 
punten zijn te verdienen en voor een remise 1 punt. In de groepen met 6 schakers staan tien 
partijen op het programma, dus zij kunnen minder punten verdienen. Dit was nog een 
puntje van aandacht voor ons maar we zijn eruit. In groep A kunnen de schakers maximaal 
42 punten scoren. In de groepen B, C, en D 30 punten. Om dit gelijk te trekken krijgen de 
schakers uit de laatste groepen bij winst 4.2 punten en bij remise, wat niet zo vaak 
voorkomt 1.1 punt. Groep E stellen we later bij. In deze groep spelen nu 9 kinderen maar het 
is even afwachten of we Felix nog terug zien. Volgende week meer hierover. De actuele 
tussenstand staat op de site. 
  
De aanmeldingen voor ons toernooi op 2 april komen nu binnen. Op moment van schrijven 
zijn 30 aanmeldingen binnen. We gaan ervan uit dat we ook dit jaar ruim 100 schakers uit 
Noord-Nederland en Duitsland mogen begroeten. Ons toernooi staat al heel lang op de 
kalender maar in Friesland wordt op deze datum een Fries GP toernooi gespeeld in Akkrum. 
We hebben geprobeerd om de organisatie te bewegen om een andere datum te kiezen 
maar zij willen daar niet aan. Jammer want het streven van de NOSBO en FSB is om geen 
twee jeugdtoernooien te plannen op dezelfde dag. Wij waren veel eerder met het plannen 
van een datum, de organisatie had even in de NOSBO kalender moeten kijken. Ons 
toernooi is zeker ook geschikt voor schoolschakers die geen lid zijn van een schaakclub, heb 
je vriendjes op school die kunnen schaken: maak ze attent op ons toernooi (bijv. de 
schoolschaakteams!). 
  
Deze week hebben we voor de Jantje Beton actie in Hoogkerk gelopen en een mooi bedrag 
opgehaald. De helft daarvan gaat naar ons 5 jarig bestaan waar we op zaterdag 4 juni een 
leuke dag mee gaan organiseren. We beginnen met de organisatie na ons jeugdtoernooi. 
Naar nu blijkt is er niet gelopen in onze eigen wijk van Starkenborgh. We gaan volgend jaar 
proberen om deze wijk te krijgen. 
  
Dan naar het schaken van vanmiddag. Naast de competitie willen de kinderen heel graag 
spelen voor de piramide. Ook vandaag veel partijen waarvan de uitslagen op de site staan. 
  
In het bekertoernooi stonden twee partijen op het programma. Niels en Joep speelden een 
zakelijke remise. De stelling was gelijk en beide spelers besloten genoegen te nemen met 
een half puntje. Daarmee is Joep zeker van een plek in de halve finale. Eline en Harm 
speelden ook remise, door een tekort aan stukken. Eline stond eerst nog behoorlijk voor 
maar Harm wist toch een gelijk spel uit het vuur te slepen. De beslissing in deze poule is nog 
niet gevallen! 
  
Vanmiddag nam ik een kijkje in groep e waar veel beginnende schakers inzitten. Justin en 
Huub moesten inhalen en deze partij eindigde in remise. Huub had een Pion en Koning 
tegenover een Koning en Loper van Justin. Huub moet nog leren van eindspel situaties want 



er lagen zeker kansen om te winnen maar Huub deed net de verkeerde zetten. Met het 
vallen van de vlag voor Huub was het remise. In de tweede speelronde won Huub wel tegen 
beginner Roos die het heel aardig deed. 
  
Sytze won veel materiaal in zijn partij tegen Ilja. Sytze is een hele snelle leerling die je 
wekelijks beter ziet spelen. In deze partij had hij heel goed onthouden dat je moet uitkijken 
voor pat als je ver voorstaat. Na wat stukken te hebben ingeleverd liet Sytze een Pion 
promoveren tot een Toren (goed keus als er veel stukken op het bord staan) waarna hij heel 
bekwaam mat zette. 
  
Ook Matthijs was verwikkeld in een wat lastig eindspel met een Loper en een Dame tegen 
Koning/Loper van Justin. Matthijs moest flink nadenken om de partij te beslissen, maar na 
een goed bekeken loper offer kon de Pion doorlopen om na promotie mat te geven. Zowel 
Sytze als Matthijs wiste mat te geven na het maken van een muurtje. Zij gaan nu met 2 
punten op kop in groep E.  In groep E spelen nu 9 kinderen. Het is even afwachten of Felix 
terugkomt, anders gaat deze groep net zo spelen als groep A, een dubbele speelronde met 
14 partijen. 

 

 

Jort nog ongeslagen in groep D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 maart, 2011 - 23:06 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 18. maart 2011 
Een druk programma voor de schakers de komende weken. Morgen de NOSBO 
Pupillendag. Een week later staan twee teams van de Dom Helder Camara School in de 
finale van het NOSBO Schoolschaken. De eerste teams van de Borgstee en de DHC zijn de 
favorieten voor de titel. Beide tweede teams van deze scholen zijn kansrijk voor een derde 
plaats die ook recht geeft voor deelname aan de landelijke finale in Leiderdorp.  
 

 
Groep D 
  



De voorbereidingen voor ons eigen toernooi zijn in volle gang. Inmiddels is er al een aardige 
deelnemerslijst waar bijna alle schakers van onze club opstaan. Opgave kan tot uiterlijk 31 
maart 21.00 uur. We rekenen, net als vorig jaar op ruim 100 deelnemers. Op zaterdag 9 april 
spelen we in eigen huis het NOSBO E team kampioenschap. Alle clubleden geboren in 2001 
of later kunnen meedoen. Aan de hand van de aanmeldingen maken we de indeling van de 
teams. Vier teams plaatsen zich voor het NK, op zaterdag 21 mei, in Groningen.  
 

 
Waut met wit, twee torens 7e rij, altijd sterk. Mat in 1! 
  
In de derde ronde van de competitie speelde Waut in groep D tegen Merijn. Beide jongens 
hadden hun Paarden en Lopers afgeruild. Je komt dan in een eindspel met Torens en 
Pionnen. Vaak zijn dit de lastigste stellingen om te winnen. Waut had goed onthouden dat 
een Toren op de 7e rij altijd sterk is als de Koning op de 8e rij staat. Hij was daarmee Merijn 
net voor, die na de partij vertelde dat hij dat ook van plan was maar een tempo achter liep. 
Dat klopt inderdaad, wit loopt een tempo voor op zwart. Waut speelde nog een Toren op de 
7e rij en daarmee was de partij snel in zijn voordeel beslist. 
Als je met wit een Toren speelt op de 7e rij (of met zwart 2e rij) kan je vaak ook Pionnen van 
je tegenstander slaan. 
  
Jort speelt dit seizoen nog niet erg sterk maar de laatste weken zien we hem beter spelen. 
Brenden was vanmiddag zijn tegenstander en ik zag de stijgende lijn bij Jort ook in deze 
partij. Brenden kwam helemaal niet toe aan aanvallen omdat Jort vol op de aanval speelde 
en al heel snel een flink overwicht op het bord had. Dat gaf hij niet meer weg en pakte zijn 
derde punt in groep D. Jaimey kwam niet in actie omdat Danny niet aanwezig was.  
 



 
Groot overwicht voor Jort met zwart. 
  
Felix was vandaag weer terug op de club na een paar weken op vrijdag schaatslessen te 
hebben gevolgd. Hij moest direct inhalen en speelde remise tegen Tess. Tot deze remise 
werd besloten omdat Tess (nog) niet weet hoe je met een Koning en Toren tegen Koning 
alleen moet matzetten. Felix is het schaken niet verleerd, tegen Justin had hij nog heel veel 
stukken op het bord tegen een Koning alleen (zie de foto). 
  

 
Felix tegen Justin. 
In groep A verloor Jonas voor het eerst in de eindronde. In de partij tegen Daan maakte hij 
een cruciale fout door zijn Dame aan te raken toen hij schaak stond. Hij moest dus schaak 
opheffen met de Dame die daarna geslagen werd, de beslissing in deze partij. Aanraken is 
zetten, zelf als het per ongeluk gebeurt. 
  
Als je klaar bent met je competitie partij mag je verder schaken in de piramide. De schakers 
vinden dit erg leuk en ook vandaag werd er weer veel gespeeld. Er zijn twee nieuwe regels 
toegevoegd. Als iemand in de rij boven je afwezig is, dan mag je iemand uit dezelfde waar jij 
staat uitdagen om te spelen voor de positie van de afwezige schaker. De afwezige kan 
maximaal 1 rij zakken! De eerdere afspraak dat je 2 keer mag spelen (een keer als uitdager 
en als uitgedaagde) is uitgebreid naar 4 keer spelen. Dit omdat deze eerdere regel te 
beperkend was. De uitslagen en de nieuwe stand staan op de site bij uitslagen > piramide. 



Topprestaties op NOSBO Pupillendag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 maart, 2011 - 00:51 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 19. maart 2011 

 
 
De NOSBO Pupillendag is een van de hoogtepunten tijdens het schaakseizoen. Er zijn dan 
immers plaatsen te verdienen voor de NK’s. In vorige edities lukte het een aantal schakers 
van onze club om zich te kwalificeren, kampioenen hebben we nog niet veel gehad. Allen 
Martijn lukte dat in 2006 in de H groep. Met 14 schakers van de club en 1 met een dubbel 
clublidmaatschap kwamen we aan de start in het Denksportcentrum in Groningen. Bram 
was toernooidirecteur en Niels mocht voor het eerst op een toernooi als assistent 
meehelpen. 
 
De opkomst voor het toernooi was behoorlijk, liefst 55 schakers deden mee aan het 
toernooi waar dit jaar de categorie E aan was toegevoegd. Deze groep speelde afgelopen 
jaren een apart toernooi waar ook jongere spelers aan deelnamen. Door gelijker tijd te 
spelen in alle categorieën was het aantal deelnemers in categorie veel kleiner dan vorige 
jaren. 
  
In de allerjongste groep H voor het eerst geen jongens van de club onder de deelnemers 
maar wel, en ook voor het eerst twee meisjes; Tess en Roos. In de H groep zie je elk jaar 
weer hetzelfde: moeite hebben met mat geven en heel veel onreglementaire zetten. De 
wedstrijdleiding had de zaken goed voor elkaar, zij grepen pas in als het echt nodig was en 
ook de toeschouwers hielden zich keurig aan de regels. Tess en Roos speelden een prima 
toernooi. Roos won drie partijen en speelde een keer remise. In die partij greep de 
wedstrijdleiding in toen beide schakers minutenlang alleen de Koning aan het verschuiven 
waren. Roos had nog een Pion op de A rij en haar tegenstanders twee. Beide schakers 
hadden wel een mogelijkheid om de Pion van de tegenstander te slaan, maar ze bleven met 
de Koning lopen. Een terechte remise. Roos kon in de laatste partij nog meisjeskampioen 
worden maar ze verloor die partij tegen de latere winnaar. 



 

 
  
Tess was de verrassing in deze groep. Zij won vier van de zeven partijen. In een aantal 
partijen zag ik haar zomaar stukken weggeven om even later weer veel stukken terug te 
winnen. Het ene moment denk je; verloren partij, even later kijk je weer en staat ze 
gewonnen. Typisch spel in de H groep. Met die vier punten werd Tess heel verrassend derde 
en won ze haar eerste beker! En dat weten we: die eerste beker is altijd heel speciaal. Tess 
kan ook nog meisjeskampioen worden in deze groep. Zij moest nog beslissingspartijen 
spelen tegen Zamiena, maar na overleg volgde een verstandig besluit om deze partijen a.s. 
vrijdag op de clubmiddag te spelen. Beide schaaksters zaten er aardig doorheen. Degene 
die de beslissingspartij wint mag deelnemen aan het NK in Roosendaal. Opvallend bij de 
H’tjes: op de eerste twee plaatsen eindigde jongens die niet op een schaakclub zitten! 
  
Onder de 19 deelnemers in categorie G vijf clubleden en een clublid die ook lid is van een 
andere vereniging, Eelke. Eelke is sinds begin van dit jaar clublid maar is ook nog lid bij zijn 
vorige club SC Groningen. Deze club betaalt nog de NOSBO contributie waardoor Eelke op 
dit toernooi uitkwam voor Groningen. Een beetje vreemde situatie, je krijgt training op de 
een club en speelt toernooien voor een andere club. Deze situatie is nieuw voor ons, maar 
ook iets wat wij niet willen. Er komt daarom een aanpassing in onze  infogids waarin komt 
te staan dat je als clublid van SC de Paardensprong training krijgt van de club maar ook als 
je toernooien speelt ook uitkomt voor de club. 



 

 
  
Pieter maakte zijn debuut op een schaaktoernooi en kwam tot een mooie 50% score. 
Belangrijk bij beginnende schakers is dat ze het geleerde in de praktijk brengen. Stukken 
ontwikkelen, een plan maken en dan verder spelen. Dat deed Pieter keurig. In een van zijn 
partijen zag ik hem twijfelen in het eindspel. Hij stond een Toren, Loper en een Pion voor 
tegen een Koning alleen. Na wat geschuif met de Loper en Toren koos hij voor promotie 
met de Pion en daarna muurtje bouwen en mat. Keurig gedaan. Matthijs en Sytze scoorden 
drie punten, keurig op hun niveau. Sytze speelde een hele goede partij tegen Eelke waar hij 
winstkansen had maar zag in het eindspel een aanval op zijn Toren over het hoofd. Deze 
Toren ging eraf en de partij was helaas verloren. 
Jaimey werd 8e in deze groep met vier punten. Net een puntje te kort voor een 
podiumplaats. Zijn toernooi score lag wat onder zijn huidige rating, dus een keer een wat 
minder gelukkig toernooi. 
  
De grote favoriet, met een rating van 1293 in deze categorie was natuurlijk Jonas. Hij was 
ook de enige in deze groep die de hele middag niet hoefde te zoeken naar het bord waarop 
hij moest spelen. Op bord 1 trof hij zeven tegenstanders die allemaal de partij verloren. 
Indrukwekkend was de partij tegen Eelke. Met een Toren offer gaf Jonas na 6 zetten mat. 
Met de 100% score is Jonas NOSBO kampioen bij de G’tjes. Eelke speelde een goed 
toernooi, hij werd met 5 punten vierde en mag als regerend Nederlands Kampioen bij de 
H’tjes ook naar het NK in Roosendaal. 



 

 
  
Levi en Daan Waren de favorieten bij de F categorie. In deze groep speelden ook Ward en 
Ilja. In de eerste ronde speelde Ward tegen Levi. Toen ik de speelzaal binnenliep stond Levi 
ver achter. Hij had nog een paar Pionnen tegen Pionnen, een Dame en een Toren van Ward. 
Ward miste een mat in een door simpel met zijn Dame een Pion te slaan. Levi wist nog wel 
de Toren van Ward te slaan, daarna had Ward het moeten beslissen maar hij wist de stelling 
Koning/Dame tegen Koning alleen niet goed uit te spelen, het werd pat! Ik denk dat Levi 
veel te gemakkelijk deze partij is ingegaan en ik hoorde later dat Levi had gezegd dat hij wel 
even zou winnen. Nu kwam Levi met de schrik vrij maar dit moet je dus nooit doen! Levi 
stond een half punt achter op Daan toen beiden elkaar troffen. Daan wist al snel een Loper 
te winnen maar gaf even later een Loper weg tegen een Pion. Dat was niet handig. Levi 
bood direct remise aan welk aanbod na enig denken door Daan werd geaccepteerd. Dat was 
handig van Levi want hij wist dat hij niet moest verliezen van Daan. Daan speelde verder 
een wisselvallig toernooi, hij verloor twee partijen waar hij te snel schaakte. Iets wat typisch 
is in het spel van Daan. Met een score van 4.5 punten werd hij 4e. Misschien komen er meer 
NK plaatsen vrij en kan Daan alsnog naar het NK maar dat is afwachten! 
  
Ward kwam tot een score van 3.5 punten en speelde beter dan de afgelopen weken in de 
interne competitie. Zijn toernooi score lag dan ook boven zijn rating. Een plus dus voor zijn 
rating. Ilja was samen met els Annemein kanshebber voor de meisjestitel. Beiden kwamen 
tot een score van drie punten, en moesten beslissingsduels spelen. In beide partijen moest 
Ilja in Els Annemein haar meerdere erkennen. Jammer, geen meisjestitel! 
Ook Levi moest de barrage in. Hij had een score van 6 punten net zoveel als Ingmar. In beide 
partijen liet Levi zien dat hij als het erop aankomt heel goed kan spelen. Met overmacht 
won hij de partijen waar ik hele mooie dubbele aanvallen op het bord zag. 
Opnieuw een titel voor onze club: Levi NOSBO kampioen bij de F’jes en een plaats op het 
NK! 



 

 
  
De categorie E had afgelopen jaren hun eigen toernooi waar ook jongere schakers in actie 
kwamen. Dit jaar werd het E kampioenschap gecombineerd met de andere categorieën. 
Koen, Ruben en Hugo waren onze clubdeelnemers die de strijd aangingen in een 
deelnemersveld van 13 schakers. In deze categorie zijn slechts twee NK plaatsen 
beschikbaar, een lastige opgave voor onze schakers om zich te kwalificeren in een sterk 
deelnemersveld. Ruben speelde geconcentreerd zijn partijen en wist drie partijen te winnen, 
goed voor de negende plaats. Koen haalde ook deze score. Ik zag hem heel goed spelen 
tegen de latere winnaar die een rating heeft die twee keer de rating van Koen is. Koen hield 
het lang vol maar kon de partij niet winnen. Tegen Hugo bood Koen remise aan in de hoop 
een half puntje te kunnen scoren. Gezien de voorsprong en de stelling op het bord ging 
Hugo niet in op het voorstel van zijn klasgenoot. Hugo won deze partij. 
Hugo was de verrassing in deze groep. Hij verloor van de latere winnaar wat beslist geen 
schande is maar won overtuigend van alle concurrenten! Met 6 uit 7 werd Hugo heel knap 
tweede in deze lastige groep. Die 2e plaats geeft recht op een ticket voor het NK in 
Waalwijk! Ook de rating van Hugo gaat flink omhoog met een toernooiscore van +1.94. 
Daarbij komt: deelname aan een Persoonlijk Jeugdkampioenschap levert 30 punten op. Dus 
de rating van Hugo gaat met bijna 90 punten omhoog! 
  
We kunnen terugzien op een hele succesvolle pupillen dag met 2 kampioen en misschien 
wordt Tess meisjes kampioen en een tweede plaats voor Hugo. Eelke plaatst zich ook voor 
het NK dus zeker 4 NK plaatsen voor onze clubgenoten. 

 

 

 

 

 

 

 



Tess meisjeskampioen NOSBO cat. H 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 maart, 2011 - 22:57 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 25. maart 2011 

 

Afgelopen zaterdag zijn op de NOSBO pupillendag de meeste prijzen verdeeld. Eentje 
stond nog open, het meisjeskampioenschap in de categorie H. Tess had evenveel punten als 
Zamiena Hulshof (Unitas) dus moest er voor het kampioenschap gespeeld worden. 
Zaterdag was het al wat laat en te vermoeiend voor de jonge schakers om nog twee partijen 
te spelen. Daarom werden de partijen gespeeld op onze clubmiddag. 
De eerste partij won Tess omdat haar tegenstandster door de klok ging. Maar Tess had het 
al veel eerder kunnen beslissen mat een Dame en Toren voorsprong. Ze was vergeten hoe 
ze het moest afmaken! Dat had ze nog wel geoefend met haar broers deze week. De 
tweede partij was ook heel typisch voor beginnende schakers. Stukken die zomaar worden 
geslagen en een voorsprong die haar tegenstandster zomaar weggaf. De partij eindigde 
met een Koning en een Loper voor Tess en alleen een Koning voor Zamiena, remise dus. De 
dames hadden intussen wel bijna een uur gedaan over de partijen! Met deze remise is Tess 
meisjeskampioen geworden bij de H'tjes en mag naar de Nationale Pupillendag in 
Roosendaal! Het is voor het eerst dat we een meisjeskampioen onder de clubleden hebben!  
Tess gefeliciteerd! 
 



 
Loper Koning tegen Koning, Remise! 
  
In groep A is de strijd voor het club kampioenschap gaande. Daniel en Hugo speelden 
remise. Beide hadden 3 Pionnen en een Toren, het lukte Daniel (spelend met zwart) niet om 
de vrijpion te laten promoveren. Het was voor Hugo zijn eerste score in deze groep. 
De broers Martijn en Niels troffen elkaar en als beide jongens tegen elkaar moeten heeft e 
een na afloop heel veel moeite met het verlies. Dit keer was het Martijn. Hij verloor na twee 
dubbele aanvallen van Niels. Eerst ging de Dame van Martijn eraf en niet veel later een 
Toren. Daarmee was de partij over en uit voor Martijn.  
 

 
Hugo tegen Daniel deze stelling wordt remise. 
  
Jonas kwam in zijn partij tegen Levi een Pion achter maar had in het eindspel een Loper 
tegen een Paard van Levi. Een Loper is in het eindspel sterker dan een Paard. Dat verschil 
kwam in deze partij ook tot uiting. Maar ik moet erbij zeggen dat Levi een paar foutjes 
maakte waardoor het voordeel van de Pion snel wegwas. Jonas speelde de partij knap uit en 
blijft leider in deze groep.  
 



 
Jonas tegen Levi, wit wint. 
  
Joep kwam in zijn partij tegen Daan een kwaliteit voor. (kwaliteit is een schaakterm voor 
een stuk, bijvoorbeeld Paard, Loper, Toren). Daan had wel wat meer Pionnen op het bord 
maar het Paard van Joep was beslissend. We zien dat veel schakers van de club een 
dergelijke voorsprong niet meer weggeven. Joep won de partij en kan nog op gelijke hoogte 
komen van Jonas. Joep moet nog inhalen tegen Martijn. Dat gebeurt op een van de 
komende clubmiddagen.  
 

 
Joep tegen Daan met een Paard als beslissend stuk! 
  
In de bekercompetitie viel de beslissing in finalegroep H. Harm won van Koen en plaatst zich 
voor de halve finale. Binnenkort wordt er geloot wie tegen wie gaat spelen. De halve 
finalisten zijn: Joep, Daniel, Jonas en Harm. 
  
In de piramide werd weer druk gespeeld. De uitslagen staan op de site en de nieuwe stand. 
Een aantal schakers zijn van positie gewisseld. Bovenaan de piramide staat nog steeds 
Sieger! 

 

 



Dom Helder Camara School kampioen 
schoolschaken 2011! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 maart, 2011 - 21:59 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 26. maart 2011 

 

De finale van het school schaken werd vandaag, 26 maart gespeeld in basisschool de 
Kloostertuin in Assen. In de halve finale was het eerste team tweede geworden van de 
basisscholen uit de provincie Groningen. Het tweede team miste het podium met een vierde 
plaats. Maar dit team mocht vandaag toch meedoen. In de halve finale provincie Drenthe 
was iets onreglementairs gebeurd waardoor de school die daar vierde werd was benadeeld. 
Om dit op te lossen besloot de organisatie dat uit beide provincies de beste vier scholen aan 
de eindstrijd mochten meedoen. Een beetje gerechtigheid voor ons tweede team want in de 
halve finale speelden de twee teams van de Borgstee uit Grijpskerk tegen elkaar. Dat werd 
een zakelijke, maar wel te begrijpen remise, waardoor beide teams zich plaatsen voor de 
finale. 
 

 



Bij de samenstelling van de teams is de rating van de jongens belangrijk. Een rating krijg je 
door toernooien te spelen en het resultaat wat je boekt bepaald je rating, dus sterkte. 
In het eerste team speelden zaterdag: Martijn van Nimwegen (7b), Joep Scheerhoorn (7a), 
Levi Nies (6b) en Hugo v/d Molen (6b). Een jong team met een gemiddelde rating van 
1000+, dus heel veel ervaring. Joep kon in de halve finale niet aanwezig zijn maar was nu 
weer van de partij. Ruben de Wolf (6a) die toen in team 1 speelde was vandaag bord 1 speler 
in het tweede team. In dit team verder: Joris (7b) en Koen (6b) Nolden, Jort (7b) en Niek (7a) 
Schroor en Waut Brilman (6a). 
  
Onze tegenstanders van vandaag: de Borgstee 1 en 2 uit Grijpskerk, uit de provincie 
Drenthe: de Theo Thijssenschool en de Kloostertuin uit Assen, de Heidehoek uit 
Vledderveen en de Anwende uit Aelden. Voor het kampioenschap was het de verwachting 
dat het zou gaan tussen ons eerst team en de Borgstee 1, met ook allemaal clubschakers. In 
de teams uit Drenthe zaten niet veel clubschakers, dus geen rating. Het is dan oppassen, je 
kunt beter spelen tegen iemand met een rating. Dan weet je ongeveer hoe sterk die is! Het 
gevaar van onderschatting ligt dan op de loer! 
Voor de derde plaats lag eigenlijk alles open, wel een plaats die recht geeft aan deelname 
voor het NK. 
  
Niels van Nimwegen, oud leerling van de school, was teamleider van team 2. Dit team zou 
in verschillende opstellingen spelen. Vooraf was dit met de jongens afgesproken. Het zou 
kunnen gebeuren, in het teambelang, dat je maar 2 partijen zou spelen. Team 1 begon 
tegen de Heidehoek en deze match werd zoals verwacht met 4-0 gewonnen. Team 2 deed 
hele goede zaken door de concurrent voor de derde plaats, de Borgstee 2 met 3-1 te 
verslaan. In ronde twee troffen onze teams elkaar. Er werd wel degelijk voor gespeeld 
tussen de schoolgenoten, geen afspraken vooraf maar gewoon spelen. Team 1 kwam met 3-
0 voor. De stelling op bord twee was lastig voor Joep en Joris dus werd besloten tot remise 
om de krachten te sparen. Team 2 rolde in de derde ronde de T. Thijssenschool met 4-0 op 
en Team 1 bleef op kop met een 3-1 winst tegen de Borgstee 2. Alleen Martijn verloor zijn 
partij op het eerste bord na een paar foutjes. 
  
In de vierde ronde was het sterke Borgstee 1 een maatje te groot voor het tweede team, op 
alle borden werd verloren. Team 1 won van de thuis spelende school. Op alle borden werden 
de bordpunten binnengehaald. Het tweede team verslikte zich in de 5e ronde tegen de 
Anwende. Joris en Koen verloren hun dame en daarmee ook de partij. Het werd toch een 
gelijkspel, Niek en Ruben wonnen wel. Een kleine tegenvaller voor het team want een 
kostbaar matchpunt ging verloren. Het eerste team deed wat het moest doen, zij wonnen 
van de T. Thijssenschool met 3-1. 
  
Voor aanvang van de 6e ronde waren de Borgstee 1 en de DHC 1 de koplopers met 10 
matchpunten. Ons team had een bordpunt voorsprong op de Grijpskerkers. Beide scholen 
hadden zich toen al geplaatst voor het NK. In deze ronde speelden ze tegen elkaar en voor 
het kampioenschap. Op het provinciaal kampioenschap verloor ons team nog met 0.5-3.5. 
Tijd om revanche te nemen! Hugo wist op het vierde bord al snel zijn tegenstander te 
verslaan, even later gevolgd door winst van Levi op bord drie. Daarmee was een gelijk spel 
al een feit, dus een opmaat naar het kampioenschap. Joep verloor op bord twee en Martijn 
kon een lange partij op bord 1 ook niet in winst omzetten. 2-2 Dus, en met dit resultaat 



moest gewonnen worden van de Anwende in de laatste ronde. In de laatste match kwam 
het team op drie borden al snel op voorsprong alleen op bord drie had Levi het moeilijk. 
Deze match bleek even later beslissend, op drie borden was de overwinning binnen dus een 
remise op bord drie was nodig. Dat lukte! Levi ruilde de dames af en met twee Koningen op 
het bord was het kampioenschap binnen! 
  
Team twee maakte het succes voor de school nog mooier. In de zesde ronde werd de 
Heidehoek weggespeeld met 4-0 waarna het team in de laatste ronde in de sterkste 
opstelling een bordpunt moest winnen tegen de Kloostertuin om de derde plaats te 
bemachtigen. Dat lukte, sterker nog het tam won overtuigend met 3-1! 
  
Voor het eerst is de school kampioen van Groningen en Drenthe, een superprestatie van de 
jongens wat natuurlijk ook geldt voor het tweede team. Beide teams gaan naar het NK in 
Leiderdorp. Het gebeurt niet vaak dat twee teams van een school zich hiervoor plaatsen. De 
kwartfinale wordt op zaterdag 14 mei gespeeld. Vorig jaar werd de DHC 26e 
van Nederland. De teams gaan zeker proberen om dit resultaat te verbeteren. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adrian Kuiper winnaar SC de Paardensprong 
Jeugdtoernooi 2011 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 april, 2011 - 21:20 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 2. april 2011 

 
 
Op de deelnemerslijst waren veel (beginnende) schakers die vaak al wel gewend zijn met 
het spelen van een Grand-Prix toernooi in groepen maar nog geen ervaring hadden met het 
spelen volgens het Zwitsers systeem van zeven ronden in één groep. Er waren prijzen voor 
de categorieën C t/m H, beste meisje per groep, beste niet clubschaker en beste 
toernooispeler. Voor de winnaar van het toernooi stond de nieuwe wisselbeker klaar. 
 
Het leuke van Zwitsers spelen is dat je voor aanvang van het toernooi nog niet weet tegen 
wie je gaat spelen en je komt vaak tegenstanders tegen waar je nooit tegen speelt omdat 
het ratingverschil te groot is. Dat is leuk en je leert als beginnend schaker veel door te 
spelen tegen sterke schakers. Dat kan bij dit systeem in de eerste speelronden. En 
bijkomstig: bij Grand Prix toernooien tref je vaak in je groep spelers waar je al heel vaak 
tegen hebt gespeeld. 
  
Net als vorig jaar werd het toernooi gespeeld in het Wessel Gansfort College. Een prima 
locatie waar we klaslokalen, de kantine en het schoolplein tot onze beschikking hadden. 
Veel ouders van clubleden en trainers van de thuisclub hielpen mee om het toernooi in 
goede banen te leiden. De acht wedstrijdleiders die vandaag arbitreerden zaten even na elf 
uur om tafel om de schaakregels voor het toernooi nog eens met z’n allen door te nemen, 
zodat in geval van incidenten op dezelfde manier zou worden ingegrepen. We zien op 
toernooien nog wel eens arbiters die ten onrechte ingrijpen, door zich bijvoorbeeld met het 
spel te bemoeien. 
  
Regel op het toernooi is dat de lokalen stilte gebied zijn en de centrale hal waar de lokalen 
aan grenzen fluister gebied is. Had je de partij gespeeld dan  mocht je kijken maar wel 
achter de rij tafels die ter afscheiding in de lokalen  stonden. Ouders en begeleiders 



moesten ook achter de tafels blijven. Iedereen hield zich keurig aan deze regel waarmee 
veel rust in de lokalen was. 
  
Voor veel schakers was het in de eerste ronde even zoeken in welk lokaal en op welk bord ze 
moesten spelen. Vanaf de tweede ronde ging dat een heel stuk sneller en zat men al snel in 
het juiste lokaal achter het juiste bordnummer. Het speeltempo lag op 20 minuten per 
persoon per partij. Dit speeltempo hadden we vorig jaar gekozen om de meer ervaren 
schakers meer tijd te geven dan op Grand-Prix toernooien war korter wordt gespeeld en 
men vaak tegen de vlag speelt. Heel veel partijen waren al snel klaar en moesten de 
betrokken spelers een tijdje wachten voor de volgende ronde. In de tussentijd konden de 
kinderen zich uitleven met Raindrop Chess, buiten spelen in het prachtige weer of genieten 
van Mr. Bean, onze vaste gast. De catering had het druk vanmiddag, de flinke voorraad 
broodjes knakworst was er na  ronde 5 al helemaal doorheen en de tosti’s vonden gretig 
aftrek. 
  
Een klein deelnemersveld bij de H’tjes waar na de 7e ronde de meisjes de jongens de baas 
bleven op het podium. Tess Schroor werd derde en mocht haar tweede beker ooit in 
ontvangst nemen. Maurits Schoonhoven werd tweede en Zamiena Hulshof mocht twee 
bekers mee naar huis nemen, als winnaar van de categorie en het beste meisje bij de H 
categorie. 
De categorieën E, F en G werden gewonnen door schakers van de thuisclub, en opvallend 
(bijna) een copy van de NOSBO pupillendag. Jonas Hilwerda won, net als op de pupillendag, 
de G categorie met ruim verschil voor de nummer twee, sinds kort clubgenoot Eelke de 
Boer. Tycho Bruggink legde beslag op de derde plaats. Bij de F’jes won Levi Nies de 
categorie met een punt voorsprong op de nummer twee Ingmar van der Schuur. Ties 
Putman werd verrassend derde. Hij mocht nog een beker mee naar huis nemen: de beste 
niet-clubschaker. 
  
Hugo van der Molen was op de pupillendag in groep E tweede geworden. De winnaar van 
dat toernooi was er vandaag niet bij. Hugo liet zien dat  zijn prestatie toen geen incident 
was. Hij bleef op basis van een betere WP score Jan van Reijendam voor. De derde plaats 
ging naar Finn van Pijkeren. 
  
Een sterk deelnemersveld bij de D’tjes. Martijn van Nimwegen werd in de eindstand 5e maar 
ging zonder beker naar huis. Drie categorie D genoten bleven hem voor. Chris Admiraal 
scoorde 6 punten en werd derde, vlak achter Raymond Oord die op basis van een betere WP 
tweede werd. Adrian Kuiper won in de laatste ronde van Jonas Hilwerda en kwam tot de 
maximum score van 7 punten. Naast de beker voor de beste D’ er mocht hij de wisselbeker 
mee naar huis nemen. Adrian, gefeliciteerd! 
  
Bij de oudste groep won Thomas Wigmans de derde plaats, met een betere WP bleef hij 
Niels van Nimwegen voor die ook 5 punten scoorde. Daan Voorintholt, ook met 5 punten, 
had een nog hogere WP en hij mocht de beker voor de tweede plaats in ontvangst nemen. 
Winnaar in deze categorie werd George Scharke, hij scoorde 5.5 punten. 
  
De beker voor de beste toernooi speler ging naar Marco Fieten, met een w-we (=beste 
prestatie t.o.v. je sterkte (rating)) van +3.90! 



  
Tijdens de prijsuitreiking viel er meer te winnen dan alleen de bekers. Tijdens de laatste 2 
ronden waren lootjes te winnen. De winnaar van de partij kreeg een lootje en in de laatste 
ronde was er een voor alle deelnemers. Voor en tijdens de prijsuitreiking, in een bomvolle 
kantine, gingen ruim 25 deelnemers met een prijs naar huis. 
Ter herinnering kregen alle deelnemers een leuk aluminium standaardje mee naar huis! 
  
Met 92 schakers op de deelnemerslijst van het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi was de 
opkomst wat lager dan vorig jaar toen ruim 100 deelnamen. De oorzaak lag deels aan een 
Grand Prix toernooi welke in Friesland werd gespeeld, en een aantal kinderen moesten dus 
kiezen tussen twee toernooien. Ons toernooi stond al ruim een half jaar op de kalender 
terwijl men daar een paar maanden geleden op onze datum ging zitten. Niet handig want 
dat scheelde voor beide toernooien een behoorlijk aantal deelnemers. Hopelijk kan in een 
overleg tussen de NOSBO en de FSB de afspraak gemaakt worden dat men eerst elkaars 
kalender checkt bij de planning van een toernooi! 
  
De organisatie kijkt desalniettemin terug op een zeer geslaagd toernooi. Er vonden geen 
incidenten plaats, de  organisatie was strak en alles liep van stapel in een hele goede sfeer. 
Tips om volgend jaar 9 ronden te gaan spelen, gezien het grote deelnemersveld nemen we 
mee in de evaluatie. De SC de Paardensprong bedankt alle spelers, ouders en begeleiders 
en hoopt ze volgend jaar weer te zien! 
 
Op vrijdagmiddag voor het toernooi was er een interview te horen op OOG radio, met in de 
uitzending: Joep, Martijn en Ronald 
 
  

Bart Klaassens van OOG TV interviewde een dag voor het toernooi jeugdtrainer Ronald van 

Nimwegen en twee van zijn pupillen. Luister naar het interview. De hele uitzending duurt 

een uur maar je kunt de knop in het nieuwe scherm doorschuiven naar de betreffende 

fragmenten. Die beginnen bij 6:30, 19:40 en 48:30 (minuten:seconden). 

 

Filmpje van de prijsuitreiking (ook bereikbaar via Foto en Film in het menu): 

  

Eindstand in leeftijdsgroepen na ronde 7 
Groep C 
1. George Scharke                Haren                                  5.5 
2. Daan Voorintholt            Schaakkwartier              5.0 
3. Thomas Wigmans             Haren                                   5.0 
M: Dalarna van Pijkeren     Ten Boer                             4.0 
Groep D  
1. Adrian Kuiper                  Leek                                           7.0 
2. Raymond Oord              V.d. Linde                                6.0 
3. Chris Admiraal                Schaakkwartier                    6.0 
M: Ilse Schuit                                                                              3 .5 
Groep E 
1. Hugo van der Molen        Paardensprong                 5.0 

mms://wm1.gemgron.jet-stream.nl/oogtv/radio_20110401_dagdoorbraak.mp3


2. Jan van Reijendam           Staunton                              5.0 
3. Finn van Pijkeren               Ten Boer                              4.5 
M: Maimoena Hulshof         Unitas                                   2.5 
Groep F 
1. Levi Nies                                Paardensprong                 5.5 
2. Ingmar v.d. Schuur           Groningen                           4.5 
3. Ties Putman                         Bredero                                4.0 
M: Els-Annemein Schoonhoven      Bredero               3.5                        
Groep G 
1. Jonas Hilwerda              Paardensprong                 6.0 
2. Eelke de Boer                Paardensprong                  4.5 
3. Tycho Bruggink             Nota Bene                          4.0 
M: - 
Groep H 
1. Zamiena Hulshof            Unitas                                       3.0 
2. Maurits Schoonhoven      Bredero                              2.0 
3. Tess Schroor                 Paardensprong                        2.0 
M: Zamiena Hulshof           Unitas                                       3.0 
  
De prijswinnaars SC de Paardensprong jeugdtoernooi 2011 

 
De toernooi winaar Adrian Kuiper 
 



 
Categorie C 
 

 
Categorie D 
 

 
Categorie E 
 



 
Categorie F 
 

 
Categorie G 
 

 
Categorie H 
  
  

  



 Ruben koploper in groep B, Kasper aan de 

leiding in talentenklassement 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 april, 2011 - 00:11 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 8. april 2011 
Van de clubmiddag, vorige week vrijdag is geen verslag gemaakt. We waren druk met het 
voorbereiden van ons toernooi in het Wessel Gansfort College. Een groep schakers was daar 
om 16.15 uur samen met Bram en Ronald aanwezig om alles klaar te zetten in de 
klaslokalen. Met hulp van een aantal ouders was deze klus in een kwartier geklaard. De 
andere clubleden speelden in de Hunzeborgh een teamwedstrijd. Voor de competitie en in 
de piramide is toen niet gespeeld. 
 

 
  
Vanmiddag was er nog een diploma uitreiking. Harm had zijn examen voor Stap 3 gemaakt 
en is geslaagd. Hij kreeg zijn diploma, uitgereikt door zijn trainer Bram. Harm gefeliciteerd. 
Voordat er in groepjes getraind ging worden werd er geloot voor de halve finale 
bekercompetitie. 
De loting verricht door Sjoerd leverde de volgende partijen op: Joep – Harm en Daniel – 
Jonas. De jongens spelen twee keer tegen elkaar. De speeldata volgen nog. 
 



 
Voordeel voor Eelke met ook nog een Toren op A8! 
  
In de competitie werd vandaag verder gespeeld. Ik nam een kijkje in groep B. 
Niek speelde met wit tegen Eelke en keek al snel tegen een achterstand aan. Eelke wist uit 
een dubbele aanval een Toren te winnen en daarmee leek de beslissing al gevallen te zijn. 
Toch kantelde de partij. Eelke maakte een fout door een aanval op zijn Dame over het hoofd 
te zien. De Dame ging eraf en de concentratie bij Eelke was weg. Even later overkwam 
Eelke hetzelfde toen Niek met een Loper een Toren van Eelke aanviel. De lange loperlijn zag 
Eelke over het hoofd en daarmee was de partij natuurlijk over en uit. Niek staat nu derde in 
groep B met 2.5 punten. Eelke staat nog op 1 punt maar het kan nog alle kanten uit met 5 
ronden te gaan en een inhaal partij tegen Kasper. 
 

 
Duidelijk overwicht voor Ruben in de partij tegen Eline 
  
De partij tussen Eline en Ruben was heel snel beslist. Ruben speelde een goede partij en vol 
op de aanval. Ik zag een aantal dubbele aanvallen wat Eline veel stukken koste. Met een 
Dame en een Toren maakte Ruben de partij af. Met 4 punten uit 5 partijen staat Ruben er in 
de tussenstand erg goed voor in groep B. 
  
We zien op de club dat de schakers naar elkaar toe trekken. Ze willen graag net zo goed 
worden als hun maatjes en daar werken ze hard aan. Koen is een jongen die dat ook heeft 



en in het scholenteam zagen we hem goed presteren. Ook in de competitie zien we Koen 
vaak goed spelen, maar af en toe speelt hij te snel. Tegenstander van vandaag was Kasper 
die ook progressie maakt en het duidelijk rustiger aan doet. Het werd een leuke en leerzame 
partij. Na winst van een Toren tegen een Paard in het voordeel van Koen werden de stukken 
afgeruild en werd het eindspel ingezet met een paar Pionnen voor beide schakers, een 
Toren van Koen en een Paard van Kasper. Een Loper is in het eindspel sterker dan een 
Paard, maar Kasper liet zien dat je met een Paard veel kan doen. Alle Pionnen van Kasper 
gingen van het bord, maar ook Koen leverde op een na alle Pionnen in. En erger, hij verslikte 
zich in een dubbele aanval van het Paard op Toren Koning. De Toren ging eraf en nu stond 
Koen voor een probleem om een randpion te laten promoveren. 
 

 
Het promotieveld is niet meer te dekken, de Pion kan doorlopen. 
  
Sjoerd die naast mij stond merkte terecht op; veel te snel gespeeld. Dat zag je later duidelijk 
terug. Koen wilde zijn Koning zetten en had deze wel heel lang vast voor een zet volgde. Als 
je niet zeker bent wacht dan met aanraken, maar natuurlijk mag je een aangeraakt stuk 
loslaten, maar je moet hem wel zetten! 
  
Op de foto is te zien dat het Paard van Kasper het promotieveld niet meer kan dekken. Had 
Kasper een Loper gehad en het maakt niet zoveel uit van welke kleur, dan was het remise 
geweest. De Pion had nooit kunnen promoveren. Dat lukte nu wel en met een Dame op het 
bord was de partij beslist. Voor Koen een punt erbij, met 3 punten staat hij nu tweede in de 
groep. Helaas voor Kasper, geen punten voor het talentenklassement, maar hij blijft wel 
koploper. 
  
In dat klassement komt nog een correctie. In groep E worden minder partijen gespeeld dus 
per gewonnen of remise partij zijn er meer punten te verdienen. 5.2 punten bij winst en een 
remise levert 2.1 punten op. 
  
Inmiddels weten we dat een aantal schakers volgend seizoen de club gaan verlaten. We 
gaan weer proberen om een H groepje op te zetten net als 2 seizoenen geleden. Vooral in 
deze groep hebben we heel weinig schakers en vanuit het verleden weten we dat schaken 
leren vanaf 5 a 6 jaar een goede basis is om een goede schaker te worden. Deze H groep 
krijgt gewoon les op de clubmiddag, dus geen afwijkende tijd. We gaan werven via onze 



website, de wijkkrant en de Beijumkrant. Maar mocht je iemand weten die schaken wil leren 
dan mag je ons natuurlijk een mailtje sturen! 

 

 

Eerste en tweede plaats op het NOSBO E team 
kampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 april, 2011 - 17:12 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 9. april 2011 
Na het behalen van het NOSBO D team kampioenschap, het kampioenschap van de 
basisscholen Groningen/Drenthe en het E teamkampioenschap vorig jaar kan je wel stellen 
dat onze schakers het team schaken op dit moment domineren. Vorig jaar wonnen we voor 
het eerst het E team kampioenschap. Vandaag moesten we deze titel in onze thuisbasis de 
Hunzeborgh verdedigen. 
 

 
Team 1 met teamleider Anders 
 

 



Team 2 met teamleider Ronald 
  
Even leek het erop dat we met 4 team aan de start kwamen maar helaas had Ilja andere 
verplichtingen, maar met drie teams onder de slechts 6 deelnemende teams waren we zeer 
goed vertegenwoordigd. Naast onze team waren aanwezig: Ten Boer, Unitas en SC 
Groningen. In het derde team moest flink gewisseld worden want iedereen wilde natuurlijk 
spelen. Waut speelde de alle partijen op bord 1. Tegen SC Groningen, Team 2 en Ten Boer 
speelden Ward, Huub en Brenden. Justin, Tess en Roos zaten achter de borden tegen Team 
1 en Ten Boer. 
  
Team 3 speelde een goed toernooi. Er werd met 3-1 gewonnen van SC Groningen en Unitas. 
Tegen de clubgenoten van team 1 en 2 was het team kansloos, twee keer een 0-4 nederlaag 
wat gezien de rating verschillen natuurlijk geen schande is. In de match tegen Ten Boer wist 
Waut op het eerste bord een bordpunt binnen te slepen maar op de andere borden werd 
verloren. Het team eindigde op een mooie vierde plaats. 
 

 
Team 3 met Ward, Huub en Brenden 
  
Het tweede team was vooraf een kanshebber voor een podiumplek. Net als vorig jaar toen 
het tweede team derde werd en ook naar het NK mocht. In dit team: Eelke, Ruben, Koen en 
Jaimy. In de eerste ronde speelde het team tegen Ten Boer. Alleen Ruben moest de winst 
aan zijn tegenstander laten 3-1. Tegen Unitas en Team 3 verloor het team geen enkel 
bordpunt. In de vierde ronde tegen het eerste team werd kansloos verloren met 0-4. In de 
laatste ronde was een gelijk spel tegen SC Groningen voldoende maar het team bleef 
geconcentreerd spelen en won vrij eenvoudig met 4-0. Opvallend in deze partij was dat 
Jaimy zijn tegenstander al mat gaf, voordat ik het wedstrijdbriefje volledig had ingevuld. 
 



 
Team 3 met Justin, Tess en Roos 
  
Team 1 was de favoriet voor de titel, maar dat moesten ze nog wel waarmaken. In team 1 op 
bord 1 Jonas, bord twee Hugo, op het derde bord Levi en Daan op het vierde bord. 
Het team maakte de verwachting volledig waar. Alle partijen werden gewonnen! Anders die 
het team begeleide zag op geen enkel bord een stelling waar mogelijk verloren zou worden. 
Een super prestatie en niet vaak gezien dat een team met zulke cijfers kampioen werd. Wat 
we wel zagen in het team wat concentratie verlies maar enigszins logisch, het ging ze ook 
heel gemakkelijk af. 
  
Met twee teams gaan we naar het NK op zaterdag 21 mei. Volgens kenners kan het eerste 
team binnen de top 10 eindigen. Het zou mooi zijn om de 9e plaats van vorig jaar te 
verbeteren. Team 2 kan gaan voor een verbetering van de 26e plaats van het team vorig 
jaar. 
  
Felicitaties gaan ook naar het team van Ten Boer. Vooraf had hun teamleider mij nog 
gezegd dat ze kwamen om te leren, maar het team leverde een prima prestatie met een 
derde plaats, zonder Finn in het team. Hij is toch een van de rating hoogste bij Ten Boer. 
Het team van Ten Boer heeft zich ook geplaatst voor het NK. 
Zie ook hun site met een leuk 
verslag: http://albertsschaakblog.blogspot.com/search/label/Jeugdschaak 
  
Het toernooi was met 5 speelronden al ver voor de geplande tijd afgelopen. Na de 
prijsuitreiking konden de deelnemers nog een simultaan spelen tegen Hiddo en Roelof 
(leider Ten Boer). 
Onze clubleden deden daar bijna allemaal aan mee. Zo werd het een prachtige 
schaakmiddag in ons buurtcentrum. Volgend jaar gaan we zeker weer proberen het 
toernooi in eigen huis te houden! 
  
  
  

 

 

http://albertsschaakblog.blogspot.com/search/label/Jeugdschaak


Fantastisch schaakseizoen, overzicht NK 
plaatsen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 april, 2011 - 22:16 

Onze clubschakers zijn bezig met een fantastisch schaakseizoen. Veel prijzen zijn er al 
binnengehaald en veel schakers gaan op NK ´s spelen. Tijd voor een overzicht wie er naar 
Nationale Kampioenschappen gaan en de websites waar je van alles kunt lezen over het 
toernooi en de live verslagen/uitslagen die op de sites verschijnen. 
  
NK E jeugd, vrijdag 22 en zaterdag 23 april, Waalwijk: Hugo 
Website: www.nbsb.nl/NKe2011.php 
  
NK scholen kwartfinale, zaterdag 14 mei, Leiderdorp: Martijn, Joep, Levi, Hugo, Ruben, 
Koen, Joris, Niek, Jort en Waut. 
Website: http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/voorrondegroep-c 
http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/voorrondegroep-f 
  
NK E teams, zaterdag 21 mei, Groningen: Jonas, Hugo, Levi, Daan, Eelke, Ruben, Koen, 
Jaimy, Waut, Ilja, Sytze, Huub en Roos 
Website: http://www.nosbo.nl/ 
  
Nationale Pupillendag, zaterdag 25 juni, Roosendaal: Tess (H), Jonas en Eelke (G) en Levi (F) 
Website: www.nationalepupillendag.org/index.php  
  
NK D teams, zaterdag 8 oktober, 5 november en 10 december, Amersfoort: Jonas, Martijn, 
Daniel en Joep en aan te wijzen reserve spelers 
  
  
Overzicht per speler: 
Waut: NK scholen, NK E teams 
Niek: NK scholen 
Jort: NK scholen 
Tess: Nat. Pupillendag 
Ruben: NK scholen en NK E teams 
Eelke: NK E teams, Nat. Pupillendag 
Daan: NK E teams 
Levi: Nat. Pupillendag, NK E teams, NK scholen 
Tess: Nat. Pupillendag 
Daniel: NK D teams 
Martijn: NK scholen en NK D teams 
Joep: NK scholen en NK D teams 
Jonas: Nat. Pupillendag, NK E teams en NK D teams 
Joris: NK scholen 
Koen: NK scholen en NK E teams 
Hugo: NK E jeugd, NK scholen en NK E teams 

http://www.nbsb.nl/NKe2011.php
http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/voorrondegroep-c
http://nkscholen.schaakbond.nl/bo-iii/voorrondegroep-f
http://www.nosbo.nl/
http://www.nationalepupillendag.org/index.php


Jaimy: NK E teams 
Roos: NK E teams 
Huub: NK E teams 
Sytze: NK E teams 
Ilja: NK E teams 
  
Bij de E en D teams komen nog reserve spelers. Binnenkort overleggen we binnen de 
trainingsstaf welke schaker er wordt toegevoegd aan het E team. Het D team volgt volgend 
schaakseizoen. 

 

NK E: Hugo op de 33e plaats van Nederland 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 april, 2011 - 18:11 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 22. april 2011 

 
Hugo links in het midden. Bron NBSB.nl 

 

Op vrijdag 22 april zijn Hugo en ik al om 6.00 uur vertrokken richting Waalwijk. We kwamen 

ruim op tijd aan, maar al snel arriveerden ook andere kinderen en binnen een paar minuten 

zat Hugo al met een jongetje te schaken. Het toernooi vond plaats in Hotel Waalwijk. De 

kinderen schaakten in een mooie ruime zaal die, ondanks het warme weer, lekker koel 

bleef. De helft van de zaal was voor de schakers en de andere helft voor ouders en trainers, 

die daar met laptops en ipads de partijen volgden. Op een groot scherm werd ook altijd een 

partij getoond. 

 



 
 

Het toernooi was heel goed georganiseerd. De partijen begonnen telkens stipt op tijd. Voor 

de kinderen was beide dagen een lunch geregeld van bolletjes met verschillend beleg, fruit 

en pakjes capri sonne. 

Ouders konden binnen zitten, maar de meeste ouders, waaronder ondergetekende, zaten 

twee dagen heerlijk op het terras, genietend van kopjes koffie en koude drankjes. 

Er waren 9 elektronische borden. Op dag 1 werkten de borden niet goed, maar de tweede 

dag ging dat beter. 

 

  
 



De kinderen kregen ieder 35 minuten op de klok en dat bleek voor de meeste partijen ruim 
voldoende. Na je partij kon je, als je dat wilde, samen met je schaaktegenstander naar de 
analyse kamer. Hier zaten schakers die met je de partij konden naspelen en je konden 
wijzen waar je een hele goede zet hebt gedaan of waar je een fout hebt gemaakt of wat je 
beter had kunnen doen. Hugo heeft hier een enkele keer gebruik van gemaakt. Ook kon je 
in die kamer gewoon even met iemand schaken. Maar je kon tussen de partijen door ook 
een beetje voetballen of even wat eten of drinken bij je ouders/trainers op het terras, waar 
het erg goed vertoeven was!  
 

  
 
Hugo moest de eerste dag twee keer op een elektronisch bord schaken. Op de elektronische 
borden staan geen schaakcoördinaten, waardoor het voor Hugo telkens een kwestie van 
tellen is op welk vak nu een stuk gezet wordt. Hij ondervond deze dagen hoe lastig hij het 
vindt om zich op een partij te concentreren en tegelijkertijd te moeten noteren. Hij is het 
niet gewend, voelde er zich door opgejaagd en dat was duidelijk te merken. Omdat hij het 
zo druk met noteren had, vergat hij vaak de klok stop te zetten na een zet. Zo hebben alle 
tegenstanders van Hugo heel wat zetten kunnen doen in Hugo’s tijd… Het noteren ging 
duidelijk ten koste van de concentratie op de partijen en dat was jammer. Ook merkte Hugo 
dat veel kinderen met andere openingen begonnen dan hij hier op de toernooien gewend is. 
Dan is het soms lastig om daar met de juiste zetten op te reageren.  
 



  
 
Na twee dagen heeft Hugo 3½ punten gehaald en eindigde uiteindelijk op plaats 33. Hij is 
hier niet erg tevreden mee en vindt dat hij slecht geschaakt heeft. Toch heeft hij natuurlijk 
hier wel weer van geleerd en, ook belangrijk, nieuwe vrienden gemaakt: jongens die hij 
straks bij het NK schoolschaken en/of het NK E-teams weer tegenkomt. Wij zijn in ieder 
geval heel trots op wat hij gedaan heeft en, zoals de organisatie in het welkomstwoord al 
zei, het was voor alle kinderen al een hele goede prestatie dat ze met dit NK E mee mochten 
doen. 
 
Aafke van der Molen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeven prijzen op GP ScepU, Martijn 
toernooiwinnaar 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 april, 2011 - 21:17 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 23. april 2011 

 

Voor het eerst organiseerde de jongsten schaakclub van de NOSBO een Grand – Prix 
toernooi. In de sporthal in Uithuizen werd dit toernooi vandaag gespeeld. Schaken in een 
sporthal hebben we al vaker meegemaakt, de Grand – Prix schaakstad Groningen wordt ook 
in een hal gespeeld en de ervaringen zijn niet erg best. Veel lawaai door weerkaatsing van 
geluid maakt het erg rumoerig. In deze nieuwe hal was daar geen sprake van, veel ruimte en 
geen weerkaatsing van geluid. Een prima accommodatie. 
De organisatie had het goed voor elkaar. De tafels stonden ver van elkaar en veel ruimte 
tussen de borden. In de aangrenzende hal konden de kinderen na het spelen van hun partij 
zich uitleven van apekool of een potje unihockey spelen. En er was een ruimte met tv en de 
gebruikelijke Donald Duckjes.  Dat dit toernooi goed was voorbereidt zagen we aan de 
instructies voor wedstrijdleiders die in elke groep aanwezig waren. 
  
70 Kinderen stonden op de deelnemerslijst waarvan meer dan de helft lid zijn van Ten Boer, 
ScepU en onze club! Wij waren present met 11 schakers waarvan 4 in de A groep, nog niet 
eerder zaten zoveel clubgenoten in de hoogste groep. De andere 7 Paardensprongers zaten 
mooi verdeeld over de groepen. 
 



 
Samen met ScepU een potje unihockey 
  
In laagste groep I speelde Huub. Vaak zien we dat kinderen in de laagste groepen heel snel 
zijn afgeleidt met alles wat er om hun heen gebeurt. Vanmiddag was het niet anders. Huub 
verloor de eerste drie partijen, vooral omdat hij meer bezig was met wat er om hem heen 
gebeurde. Vanaf de 4e ronde ging het een stuk beter en Huub wist toch 3 partijen te winnen. 
Hij eindigde op de vierde plaats en kreeg toch een prijs. Heel leuk van de organisatie om de 
kinderen die op de `ondankbare` vierde plaats eindigden een leuk schaak reissetje te geven! 
 

 
Meer oog voor de andere borden in groep I 
  
In groep G trof Ilja in de eerste ronde een tegenstander waar ze eerder voor het toernooi 
begon tegen geoefend had. Die partij had ze dik verloren. Nu het echt om de punten ging 
verliep het anders. Ilja kwam zwaar onder druk te staan maar wortelde zich uit de hachelijke 
situatie en wist zowaar de partij te winnen. In ronde drie stond Ilja dik echter maar wist een 
patje uit het vuur te slepen, zo zie je, altijd doorspelen. Alleen in ronde vijf verloor ze haar 
partij. Alle andere partijen wist ze te winnen en met 5,5 punten werd ze heel knap eerste in 
haar groep. Haar broer Sieger had zich voorgenomen om een beker te gaan winnen. In 
groep E was hij in de eerste ronde vrij, een van de deelnemers was niet komen opdagen. 
Ook Sieger verloor slechts een partij, ook in ronde vijf. Alle andere partijen werden heel snel 



gewonnen. Net als zijn zusje mocht hij de beker voor de eerste plaats in ontvangst nemen. 
Een mooie dag voor de familie de Goede! 
  
Kasper kwam in de winning mood naar het toernooi. s´Morgens had hij met zijn 
voetbalteam (waar ook Martijn in zit) gewonnen en een hele mooie goal gescoord. Kasper 
speelde rustig en nam zijn tijd. Na winst in de eerste ronde volgden twee remises die niet te 
vorkomen waren. In ronde vier verloor Kasper, hij raakte een paar stukken kwijt en dat was 
niet meer goed te maken. In de laatste drie ronden won Kasper alle partijen en met een 
score van 5 punten werd hij derde. De grand - prix toernooien tellen ook mee voor het 
talentenklassement. Kasper verdiend drie punten en staat nu weer eerste. Een groep hoger 
speelde Eelke. Hij heeft zijn draai nu gevonden bij de club en op de laatste toernooien ging 
hij steeds met een prijs naar huis. Dat lukte ook vandaag. Na verlies in de eerste ronde wist 
hij drie partijen op rij te winnen. In de 5e ronde speelde Eelke remise. In de 6e ronde maakte 
Eelke een paar foutjes die beslissend waren. In de laatste ronde kwam een lastig eindspel op 
het bord maar Eelke bleef goed nadenken en won de partij. De score van 4,5 punten was 
genoeg voor de derde plaats. Weer een beker erbij! 
Daan en Joep zaten samen in groep B. Daan speelde een wisselvallig toernooi. Ik zag hem in 
een ronde een lange partij spelen. Alle borden waren al verlaten, behalve het bord waar 
Daan op speelde. In andere ronden werd heel snel gespeeld waardoor er onnodige fouten 
werden gemaakt. In de partij tegen de leider in het GP klassement Ruben (Ten Boer) stond 
Daan er beter voor. Hij maakte een fout en de Dame ging eraf. Einde partij zou je denken 
maar ook Ruben maakte een fout waardoor zijn Dame in de doos ging. Nu stond Daan ook 
beter maar door te snel zetten verloor Daan een Loper en weg was het voordeel en de partij, 
jammer! Opvallend detail. Aanraken is zetten, die regel kennen we allemaal. Maar als je een 
stuk hebt aangeraakt hoef je hem niet blijven vasthouden. Je mag het stuk rustig loslaten 
om even na te denken maar je moet natuurlijk wel zetten met dit stuk. Ik zag het vandaag 
bij Daan maar ook op andere toernooien heb ik het vaker gezien. Daan wist drie partijen te 
winnen, een redelijke score maar voor zijn rating verliest Daan wat punten. 
 

 
Groep B 
  
Joep begon goed aan het toernooi. In de eerste ronde speelde hij een prima partij die Joep 
won. Daarna ging het even wat minder. In de tweede ronde stond hij op winst maar maakte 
een foutje met een Pion die voor het promotieveld stond. De Pion ging verloren en Joep was 



even de draad kwijt. Even later werd ook zijn Paard geslagen wat niet nodig was. Het 
voordeel was weg en de partij ging verloren. In de derde ronde was Joep nog niet hersteld 
van de nederlaag. Ook in deze partij maakte Joep een paar foutjes waardoor hij met een 
achterstand in het eindspel inging. Met veel stukken op de A en B lijn wist zijn tegenstander 
plotseling mat te zetten. Joep was een beetje ontdaan en moest een traantje wegvegen. (hij 
was niet de enige vanmiddag, ik zag er veel meer). 
Ik heb Joep enige aanmoedigende woorden toegesproken wat wel heeft geholpen. In de 
vier volgende partijen zag ik Joep weer sterk spelen, met vier keer winst. Met vijf punten 
werd Joep winnaar van de B groep. 
 

 
Groep A 
  
In groep A zagen Jorn (SC Groningen) en Raymond (vd Linde) vier gele shirts om hun heen. 
Voor het eerst speelden we met vier schakers in de hoogste groep. Voor Niels en Daniel was 
het de eerste keer dat ze in de A groep speelden. We zagen lange en hele spannende 
partijen. De speeltijd is in groep A 20 minuten per persoon. Daniel zat denk ik het langst 
achter het bord. Een aantal partijen duurde meer dan een half uur. Daniel won van Niels en 
speelde remise tegen Martijn. Jonas, Jorn en Raymond wonnen van Daniel. Met 1,5 punten 
werd Daniel 5e in de groep, een plaats hoger dan Niels die ook 1,5 punten scoorde. Hij won 
van Jorn en speelde remise tegen Jonas. Martijn speelde in ronde 1 en 2 remise tegen Jorn 
en Daniel. In de 3e ronde won Martijn van Niels. 
De mooiste partij zag ik in ronde 4. Martijn speelde tegen Raymond. Meestal weet 
Raymond te winnen van Martijn maar vandaag niet. Raymond speelde met wit vol op de 
aanval. Hij had een Pion voor het promotieveld die gedekt werd door de Koning van Martijn. 
Ook stond er een Toren van Raymond op de 7e rij. Qua geslagen stukken was de stand gelijk 
maar de stelling op het bord was in het voordeel van Raymond. Ik zag Martijn die toch een 
beetje in de problemen zat met zijn Torens schuiven en plotseling uit het niets gaf Martijn 
mat met Toren E1. Kasper die naast mij stond had het ook gezien. Een mooie overwinning 
voor Martijn. Raymond was helemaal van slag. Hij had het niet gezien! 
  
Voor aanvang van de laatste ronde was het duidelijk dat de toernooiwinst naar Jonas of 
Martijn ging. Beide heren moesten tegen elkaar, een remise was voldoende voor Martijn, 
Jonas moest winnen. Afspraken zijn van te voren niet gemaakt, de jongens moesten ervoor 



spelen. Er kwam een lastige stelling op het bord waar Jonas geen heil in zag. Hij bood 
remise aan waar Martijn na enig nadenken mee akkoord ging. 
Martijn en Jonas scoorden 3,5 punten. Omdat Martijn van Raymond had gewonnen en 
Jonas remise had gespeeld werd Martijn kampioen van het toernooi. Voor het eerst in de 
clubgeschiedenis wint een Paardenspronger een GP toernooi! 
De tweede plaats in groep A levert voor Jonas voldoende punten op om de leiderstrui terug 
te winnen. Met nog twee GP toernooien te gaan (Leek en Unitas) wordt het spannend of 
Jonas de koppositie kan behouden! 
 

 
De remise stelling tussen Martijn (wit) en Jonas 
  
Een compliment aan de organisatie, die een heel goed GP toernooi heeft neergezet. Wat 
ons betreft een voorbeeld voor de organisatie van de andere GP toernooien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acht diploma's uitgereikt op de clubmiddag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 april, 2011 - 11:50 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 29. april 2011 
Negen kinderen hebben twee weken geleden hun stapexamen gedaan. Vanmiddag werden 
acht diploma´s uitgereikt. Sytze kon niet aanwezig zijn, hij krijgt zijn Stap 1 diploma op de 
eerste clubmiddag na de meivakantie. 
 

 
  
De geslaagden: Stap 1: Tess, Matthijs en Jaimey, Stap 2: Waut, Merijn, Sieger en Brenden, 
Stap 3: Hugo. Alle geslaagden gefeliciteerd! Een opvallende score tussen de cijfers voor het 
examen, Sieger had alle vragen goed en is geslaagd met een 10! Dat is voor de eerste keer in 
de clubhistorie dat een diploma met een 10 wordt gehaald! 
  
Evie schaakt deze week op het NK A en kon niet aanwezig zijn. In de A groep zijn partijen 
vooruit gespeeld. Ook stond de halve finale in de bekercompetitie op het programma. In de 
eerste halve finale had Joep gezien zijn rating de beste loting. Hij moest het opnemen tegen 
Harm die een veel lagere rating heeft. Harm, die een goed seizoen speelt in de competitie, 
had geen kans tegen Joep. In het eindspel kon Joep met een flink voordeel op het bord 
stukken afruilen, ook al koste dit een Toren tegen een Loper. De partij was daarna beslist. In 
de andere halve finale was de spanning veel groter. Die ging tussen Jonas en Daniel. Deze 
partij duurde ruim een half uur en eindigde met voor beide spelers iets meer dan een minuut 
op de klok in remise. Er stond een stelling op het bord waar beide schakers niets meer in 
zagen. Na wat heen en weer schuiven van de Koningen werd remise overeen gekomen. 
Binnenkort zitten de schakers weer tegenover elkaar voor de 2de partij. Mocht de stond 
daarna gelijk zijn dan wordt het vluggeren voor een plek in de finale. 
 



 
Beker halve finale: Daniel - Jonas 
 

 
Beker halve finale: Joep - Harm 
  
 In groep A moet nog veel gespeeld worden en we willen graag dat Levi al zijn partijen kan 
spelen voordat hij, eind mei afscheid gaat nemen van de club. Gelijk met de bekerpartijen 
werden twee partijen gespeeld in ronde 7. Niels speelde tegen Daan die een goede partij 
speelde. De beslissing was een dubbele aanval met het Paard van Daan op Koning/Dame 
van Niels. De Dame ging eraf en Niels gaf op. Hugo verloor zijn partij tegen Levi. De 
bekende verdedigingsfout was beslissend: mat achter de paaltjes. Dit keer overkwam het 
Hugo, zonde om zo je partij te verliezen. We zien het steeds minder op de club maar zo af 
en toe komt het nog voor. De oplossing is een simpele zet met een Pion! 
  
Joep had nog een inhaal partij op het programma staan uit ronde 1. Ook deze partij kon 
vanmiddag worden gespeeld. Martijn was de tegenstander en hij schaakte veel te snel met 
wat foutjes tot gevolg. In groep A zien we dat foutjes fataal kunnen zijn, zo ook in deze 
partij. Joep hield zijn hoofd er goed bij en won. Alle schakers in de groep speelden ronde 8 
en opnieuw de partij Joep tegen Martijn. Dit keer Martijn met wit. Nu schaakte Martijn wel 
rustig en wist een Pion van Joep te slaan in het eindspel. Dat was beslissend, Martijn had 
nog een vrijpion die nu kon doorlopen. Een remise aanbod van Martijn had Joep een paar 
zetten eerder nog afgewezen. De doorgelopen vrijpion was natuurlijk de beslissing. Levi 



was volop bezig met aanvallen en had niet gezien dat tegenstander Niels een Dame/Loper 
combinatie had opgezet. Vaak dodelijk, ook nu. Levi had het niet gezien en kreeg dit 
`keiharde matje, zoals de jongens het noemen tegen! 
 

 
Groep A 
  
Daan en Daniel speelden een goede partij. In het eindspel had Daniel een licht materiaal 
voordeel wat hij niet meer weggaf. Jonas had zijn handen vol aan Hugo die na het eerdere 
verlies tegen Levi iets wilde goedmaken. In het eindspel had Jonas het voordeel van 1 Pion. 
Deze vrijpion was de beslissing in de partij. In groep A is Jonas koploper maar er kan nog van 
alles gebeuren. 
  
In groep E deed Ilja goede zaken, zij won van Tess en staat nu op de eerste plaats. Haar 
concurrent Sytze moet nog wel twee partijen inhalen. Koploper in groep D, Jort won van 
Waut en staat stevig aan de leiding met 5.5 punten. Sieger en Harm speelden remise in 
groep C. Harm is nog leider in deze groep met 4.5 punten maar ziet Joris dichterbij komen. 
Joris won van Marcus en staat met 4 punten op de tweede plaats. Koen kwam in groep B op 
gelijke hoogte met Ruben. Koen won zijn partij van Niek, Ruben kwam niet in actie omdat 
tegenstander Eelke niet aanwezig kon zijn. Koen en Ruben gaan samen aan de leiding met 5 
punten. Zij treffen elkaar in de volgende ronde, dat wordt een spannende partij! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainster Evie Warmelink Nederlands kampioen 
bij de A meisjes 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 mei, 2011 - 14:07 

Onze schaaktrainster Evie Warmelink is vandaag Nederlands Kampioen bij de A meisjes (tot 
20 jaar) geworden. Het toernooi voor de ABC jeugd wordt al vanaf 30 april in Haarlem 
gespeeld. Gisteren verloor Evie haar enige partij waardoor ze  moest winnen om het 
kampioenschap binnen te halen (bij een remise zou ze een barrage moeten spelen). In de 
laatste ronde die vandaag werd gespeeld wist ze na 38 zetten de winst binnen te halen. Met 
het behalen van de titel mag Evie naar het Europees kampioenschap later dit jaar in 
Bulgarije! Evie gefeliciteerd met de titel! 

 

Beide DHC teams naar halve finale NK scholen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 mei, 2011 - 14:25 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 14. mei 2011 
Vroeg dag was het vandaag (zaterdag 14 mei) voor de schoolschakers. Met twee teams 
waren de schakers doorgedrongen naar de kwart finale van de NK Schoolschaken in 
Leiderdorp. Om kwart voor acht vertrokken 6 auto’s naar het westen van het land.  
 

 
 
Na een rit van twee en een half uur, met onderweg een plas/koffie pauze kwamen we aan bij 
Visser ’t Hooft Lyceum waar het toernooi werd gespeeld. We vonden een plekje in de ruime 
kantine en na welkoms woorden van de organisatie en de wethouder van sport van de 
gemeente Leiderdorp kon het toernooi om 10.45 uur van start gaan. Gespeeld werd er in zes 
groepen van zes scholenteams waar de eerste drie zich plaatsen voor de halve finale. 
 
Team 1, de kampioen van Groningen/Drenthe was op een plaats gewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar toen we uitgeschakeld werden in de kwart finale. Niels is van school en zijn plek 
werd ingenomen door Levi (6B). Niels was wel op het toernooi aanwezig als teamleider van 



team 2.Team 1 stond onder mijn leiding. De taken van een teamleider zijn beperkt. Tijdens 
de partijen mag je een speler remise laten aanbieden en als een speler remise krijgt 
aangeboden mag de spelers zijn leider vragen of het aanbod aangenomen moet worden. 
Verder vang je de kinderen op na hun partij en geef je instructies In het eerste team verder, 
op bord 1 Martijn (7B), Joep (7A) op bord 2 en op het vierde bord Hugo (6B). 
  
In de eerste ronde trof team 1, spelend in groep F De Koet uit Midwoud. In dit team allemaal 
spelers zonder een rating dus weet je niet hoe sterk de tegenstander is. Een rating is een 
getal wat de speelsterkte aangeeft. Deze bouw je op (of af) als je toernooien speelt. Tegen 
deze tegenstander was het nog niet in orde met de concentratie. Dat lag niet aan de 
omgeving want groep F schaakte in een apart klaslokaal, wat echt een stilte gebied was. 
Naast het klikken van de digitale klokken kon je een spelt horen vallen. Misschien zat het 
hem in de reis. Op alle borden werden onnodig stukken verloren. Zo zag ik op twee borden 
de dame van het bord gaan. Stukverlies maak je op dit niveau bijna niet meer goed. Alleen 
Levi wist de winst binnen te halen. Het drie tegen en verlies was niet nodig geweest, 
jammer van de 2 matchpunten die verloren gingen. 
  
Gelukkig hebben de jongens heel veel toernooi en NK ervaring als clubschaker van SC de 
Paardensprong en wisten ze wat er te doen stond; winnen in de volgende speelronden. En 
een groot voordeel in het team; over de vier borden is het sterkte verschil miniem. Als de 
jongens tegen elkaar spelen is niet te zeggen wie gaat winnen. Dat is was in andere teams 
niet het geval. 
  
In ronde twee won het team eenvoudig van de kampioen van Limburg de Montessori 
Binnenstadschool uit Maastricht met 3-1. Ook de Friese kampioen moest eraan geloven in 
ronde drie. De Op é Hichte uit Scharnegoutum werd na een aangeboden remise door 
Martijn met 2.5 tegen 1.5 bordpunten verslagen. Het team was toen goed op dreef, en in 
ronde 4 zou het team zich na winst al kunnen plaatsen voor de halve finale op 28 mei. 
Tegenstander was de Bogermanschool uit Houten. Op borden drie en vier was het al heel 
snel beslist. Binnen een paar minuten wonnen Levi en Hugo hun partij, niet veel later 
gevolgd door Joep die de 2 matchpunten wist binnen te halen. Martijn verloor zijn partij 
maar dat was voor de statistieken. De halve finale plaats was binnen en in de laatste ronde 
moest het team nog tegen de Wegwijzer uit Apeldoorn, op dat moment koploper in groep 
F. Levi kreeg een remise aanbod die hij na overleg met mij accepteerde. Hugo won niet veel 
later op het vierde bord. De beslissing moest dus vallen bij de eerste borden. Martijn was 
wat in tijdnood en bood remise aan. Zijn tegenstander ging daarmee akkoord, dus moest 
Joep minimaal remise spelen om beide matchpunten binnen te halen. Er stond een lastige 
stelling op het bord met koning/loper/pion tegen koning/toren/pion. Het leek remise maar 
de tegenstander van Joep speelde het heel knap uit. Niet eg voor het team want met dit 
gelijke spel was het team tweede in de groep, dus geplaatst voor de halve finale! 



 

 
  
Team twee onder leiding van Niels was ingedeeld in groep C. Zij speelden in een grotere 
ruimte waar ook andere groepen speelden. Voor team twee was het, als derde van de 
provincies Groningen/Drenthe al prachtig om naar de kwartfinale van het NK te mogen. 
De verwachting was dat het team niet verder zou komen gezien de concurrentie in de 
groep. Maar wonderen zijn de wereld nog niet uit en ook in team twee allemaal 
clubschakers die wel wat gewend zijn. In het team twee wisselspelers voor de borden drie 
en vier. Ruben (6A) op bord een, Joris  (7B) op twee speelden alle vijf ronden. Koen (6B) en 
Niek (7A) kwamen drie keer in actie op bord drie en vier. Op deze borden werden ze 
gewisseld in ronde 2 en vier door Jort (7B) en Waut (6A). 
  
Team 2 startte voortreffelijk. Tegen de Johannesschool uit Pijnacker werd met 3.5 tegen 0.5 
punten gewonnen. Ruben was de enige die niet wist te winnen, maar de remise was 
opmerkelijk. Uit een kansloze stelling wist Ruben pat te spelen. Je kunt dan geen zet meer 
doen dus een half puntje. In de tweede ronde wachtte de kampioen van de regio 
Rotterdam, de OBS West uit Capelle a/d IJssel. Dit team was veel sterker dan onze jongens, 
alleen Joris wist met een remise een half bordpuntje te pakken. Deze nederlaag was 
ingecalculeerd en lagen er wel kansjes in de ronden drie en vier. Tegen de kampioen van 
Overijssel, de Constantijnschool uit Rijssen werd heel knap gelijk gespeeld met 2-2. Ook in 
de vierde ronde wist het team met een gelijk spel een matchpunt te winnen. Ruben won zijn 
partij tegen de Prinses Beatrixschool uit Bodegraven, en met twee remises van Joris en Jort 
werd er en belangrijk matchpunt binnengehaald. 
  
Na deze speelronden bleek het team, ook door de andere uitslagen op een derde plaats te 
staan. Een verrassing leek aanstaande, maar in de laatste ronde moest het team tegen De 
Peadwizer uit Beesterzwaag. Een sterke tegenstander, met op alle borden schakers die ook 
de nodige ervaring hadden. Ruben wist het op bord een heel lang vol te houden tegen een 
jongen met een rating dubbel zo hoog als die van Ruben, maar het punt ging naar Friesland. 
Koen wist de stand gelijk te trekken maar even later verloor Niek zijn partij. Joris moest het 
dus doen voor het team en dat leek te gaan lukken. Joris stond voor maar hij was afgeleid 
door de vele toeschouwers die deze partij op afstand volgden. Zijn voorsprong verdween en 
daarmee ging de partij verloren. Tijdens de partij van Joris waren de andere teams in de 
groep al klaar met hun partijen. En het was voordat Joris mat werd gezet duidelijk. Team 2 



was derde geworden, dus een plaats bij de laatste 18! Een superprestatie van dit team en 
natuurlijk ook van team 1. 
  
Even na vijf uur vertrokken we weer richting huis maar niet zonder even de MAC in Joure te 
hebben aangedaan. 
  
Als teamleider ben ik trots op de jongens, zij hebben het gedaan en als teamleider mag ik nu 
meegenieten met twee teams in de halve finale van het NK scholen. Vermeldenswaardig: 
over heel Nederland hebben 2369 scholenteams meegedaan in de regionale voorronden. 
Als je met je school met twee teams zit bij de laatste 18 van Nederland dan mag je best 
stellen dat de DHC school een echte schaakschool aan het worden is. Nu nog de prijzenkast! 
  
  
  
  

 

Grand Prix Leek-Roden: Bekers voor Sieger en 
Jaimey 
Ingezonden door Anoniem op 16 mei, 2011 - 17:19 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 14. mei 2011 
Dit verslag van het Grand Prix toernooi in Leek/Roden wil ik graag beginnen met de 
positieve aspecten: van de 5 spelers van de Paardensprong die naar Roden vertrokken, 
keerden twee terug met een beker: Sieger werd eerste in zijn groep (E) met 5,5 punten, een 
knappe prestatie! De andere speler die een beker haalde, was Jaimey (groep F), alleen is hier 
de vraag welke beker hij won!  
 

 
 
Bij de prijsuitreiking kreeg Jaimey een beker voor een derde plaats overhandigd - met 5 
punten, maar een aantal dingen spreken ervoor dat Jaimey in feite tweede werd, met 6 
punten. Jaimey was ervan overtuigd dat hij slechts één partij had verloren, en de 



wedstrijdleider had ook tegen Jaimey gezegd dat hij 6 punten had. Wat ook voor het 
verhaal van Jaimey spreekt is het feit dat ik mijn eigen scorebord bijhield door regelmatig 
nadat een ronde was gespeeld de scorelijst van de wedstrijdleider te lenen en daarna over te 
schrijven, en ik had (en heb) inderdaad zes punten bij Jaimey staan. En opvallend: juist de 
partij waarover na de prijsuitreiking discussie was of Jaimey die had gewonnen of verloren, 
was het resultaat op de scorelijst van de wedstrijdleider veranderd van een “1” in een “0” (!). 
Heel vreemd allemaal. Na de prijsuitreiking hebben we bij de wedstrijdleiding om 
opheldering gevraagd, maar dat lukte niet, want de betreffende wedstrijdleider was al naar 
huis gegaan. 
  
Maar er was meer wat niet alleen vreemd was op dit GP, maar ook regelrecht fout. Maar 
eerst de andere spelers: Eelke was op basis van zijn rating als een na laatste geplaatst in 
groep B, maar na een valse start met twee verliespartijen, herstelde hij zich op een 
uitstekende manier en scoorde uiteindelijk 3 uit 7, een goede prestatie van Eelke. Daniel, 
ook in groep B, begon met een overwinning en vanaf toen wisselde hij verlies- en 
winstpartijen af. Dat leverde hem uiteindelijk 3 punten op. Daniel won o.a. van een speler 
die helemaal niet in groep B had moeten spelen. En hier kom ik weer terug op iets wat fout 
ging in het toernooi. [En voordat ik verder ga: partijdetails heb ik helaas niet veel, omdat ik 
veel tijd moest besteden aan discussies met de wedstrijdleiding]. 
  
Het aanvangstijdstip van het toernooi werd vertraagd omdat er vijf spelers waren die zich te 
laat hadden aangemeld en die moesten toen nog ter plekke in de juiste groepen, op basis 
van hun sterkte (=rating), worden ingedeeld. De papieren met de groepsindeling werden 
daarom verzameld en aangepast. Hier al kun je je afvragen of dat een juiste manier van 
doen is, want de officiële deadline voor aanmeldingen was immers om 21.00 uur de dag 
daarvoor (!). 
 

 
  
Er stond trouwens geen deelnemerslijst op de NOSBO-site. Maar goed, men besloot dus de 
te laat aangemelde toe te laten, maar er werd een belangrijke uitzondering gemaakt: groep 
A (waarin Jonas speelde) werd niet veranderd, ook al had er een nieuwe speler met een 
rating van 1280 in die groep moeten komen i.p.v. de speler met de laagste rating (1267) in 
groep A. Omdat de indeling – volgens het GP-reglement – moet gebeuren op basis van 
rating, werd hier niet alleen een fout gemaakt, maar een bewuste fout. Want toen ik dit 



ontdekte, maakte ik tijdens de eerste ronde de wedstrijdleiding attent op de fout. De 
wedstrijdleiding wilde het echter niet veranderen, want de groep A was immers al ingedeeld 
en het zou sneu zijn voor de spelers die al waren ingedeeld in de A-groep (maar de andere 
groepen waren dus ook van tevoren ingedeeld, en die konden dus wél worden veranderd!). 
En het ratingverschil van 13 punten vond men ook niet zo belangrijk (!). 
  
Ik geloofde bijna mijn eigen oren niet, toen ik dit hoorde. De wedstrijdleiding maakte zich 
met deze wijze van handelen schuldig aan een oneerlijke en foute groepsindeling, want 
groep B was nu aangevuld met een speler, die daar helemaal niet thuishoorde. En toen er in 
de partij, die Jonas moest spelen tegen de speler die eigenlijk in groep B had moeten spelen, 
incidenten plaatsvonden die de wedstrijdleiding niet alleen niet goed hanteerde, maar ook 
op een manier die Jonas duidelijk zou benadelen, kreeg je langzamerhand de indruk dat de 
wedstrijdleiding het toernooi niet goed onder controle had. Wat bleek later: de speler die 
eigenlijk niet in groep A had moeten spelen, was van de thuisclub... 
 

 
  
Zoals gezegd had dit allemaal tot gevolg dat ik weinig van de partijen heb kunnen 
meemaken. Alleen dit: Jonas speelde remise tegen de speler die niet in groep A had mogen 
spelen, een partij waarin de tegenstander in tijdnood een onreglementaire zet deed, maar 
Jonas was zo geconcentreerd dat hij vergat om twee minuten extra tijd te claimen, wat hem 
zeker het hele punt had opgeleverd, want op dat moment stond Jonas gewonnen. Meer 
punten kreeg Jonas helaas niet, maar tegen de latere toernooiwinnaar stond Jonas 
gewonnen, maar toen hij in het eindspel afruilde, was hij vergeten dat een vrije pion van de 
tegenstander te ver was door gedrongen. 
  
De spelomstandigheden waren niet veel beter dan vorig jaar, en om het verslag van Ronald 
van het toernooi in Leek vorig jaar te citeren, kan dit - helaas - een passende samenvatting 
zijn van de organisatie van het toernooi van dit jaar: “Dit toernooi verdient geen 
schoonheidsprijs, onsportief en niet volgens de regels”. 
  
Ik wil echter wel afsluiten door te benadrukken dat de 5 Paardensprongers allemaal 
ontzettend hun best hebben gedaan, wat dus ook twee bekers opleverde. Dat er trouwens 
“slechts” 5 Paardensprongers deelnamen aan het toernooi had te maken met de kwartfinale 



van het NK schoolschaakkampioenschappen waar 10 spelers van de Paardensprong 
deelnamen, en die op de dezelfde dag als de GP in Leek/Roden plaatsvond. 
  

 

Bekerfinale: Joep - Jonas 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 mei, 2011 - 23:20 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 20. mei 2011 
Voordat we vanmiddag met de training begonnen was er even tijd om terug te blikken op 
de prestaties van de DHC scholenteams die zich geplaatst hebben voor de halve finale op 
het NK Schoolschaken. Een geweldige prestatie, de teams zijn in ieder geval 17e en 18e van 
Nederland. Deze prestatie is nog groter als je bedenkt dat er landelijk 2369 teams hebben 
meegedaan.  
 

 
 
De teamtoernooien zijn de leukste om te spelen maar je moet wel spelen in het 
teambelang. Omdat de volgende dag het NK E teams zou worden gespeeld hebben we toch 
die regels nog eens met de jongens doorgenomen. 
 
Schaken in het belang van je team houdt onder andere in dat als je flink voorstaat en je 
eenvoudig mat kan geven, je partij heel snel afmaakt. Dus niet met Pionnen gaan lopen om 
de zoveelste Dame op het bord te krijgen. Kans op pat is erg groot en dat kost je dan een 
belangrijk half punt. Ook de regels voor het aanbieden van remise verschillen nogal. Op het 
NK scholen mag de teamleider niet tegen je zeggen: biedt remise aan. Op het NK E teams 
mag dat wel. 
  
De tweede halve finale van de bekercompetitie stond vandaag op het programma. Joep had 
het eerste duel tegen Harm gewonnen en had dus voldoende aan remise. De partij was 
echter heel snel afgelopen in het voordeel van Joep. De partij tussen Jonas en Daniel duurde 
langer. De eerste partij was remise geworden dus gingen de jongens ervoor om te winnen 
en een barrage te ontlopen. Jonas was net even sterker en gaat de finale spelen tegen Joep. 



De speeldata komen nog op de site. Daniel en Harm gaan spelen voor de derde plaats.  
 

 
Oefenen; Toren/Koning tegen Koning 
  
De groepen van Bram, Anders en Ronald kregen weer les in een groep. De opening en 
eindspelen Dame/Koning tegen Koning en Toren/Koning tegen Koning stonden op het 
programma. Het eindspel Koning/Dame tegen Koning hebben de schakers wel onder de 
knie. Met een Toren wordt het een stuk lastiger. De Toren staat bij mat vaak niet vlak bij de 
Koning wat bij een eindspel met een Dame vaak wel zo is. Komende vrijdag gaan we het 
nog eens oefenen. We hebben de indruk dat we met lesgeven in een groep de kinderen heel 
wat kunnen leren. De groep van Miryam blijft gewoon in de stappenboeken werken. 
  
Natuurlijk werd er ook gespeeld voor de interne competitie. De laatste speelronden staan 
op de kalender en het is nog spannend in alle groepen. In groep E speelt ons nieuwe clublid 
Nathan elke week twee partijen om als “nummer 10” een volledige competitie te kunnen 
spelen. Ilja was ziek maar kreeg toch een punt. Haar tegenstander Justin is van de club af. 
Ilja is samen met Sytze koploper. Sytze won zijn partij van Nathan. Beide schakers staan op 
6 punten. Sytze is iets in het voordeel. Hij heeft een partij minder gespeeld. 
  
In groep D gaat het voor de eerste plaats tussen Jort en Jaimey. Jort kreeg een punt omdat 
Brenden geen clublid meer is en Jaimey won van Danny. Beide heren treffen elkaar in de 
laatste speelronde. De andere schakers in de groep hebben allemaal nog kans op de derde 
plaats. In groep C ligt nog alles open. Joris won een belangrijk punt door van concurrent 
Thom te winnen. Harm kwam niet verder dan remise tegen Ward. 
Joris en Harm zijn met 5 punten koploper maar Thom heeft nog 2 inhaalpartijen tegoed. 
 



 
Koen - Ruben, twee pionnen tegen een Koning 
  
In groep B kwamen Ruben en Koen tegen elkaar uit. Beide jongens deelden de eerste plaats 
met 5 punten. We zagen een lange en spannende partij, waarbij de jongens opvallend rustig 
speelden. In het eindspel leek een remise aanstaande maar Koen verloor een paar Pionnen. 
Met een Koning alleen probeerde Koen met nog een paar minuutjes een patje eruit te 
slepen maar dat lukte niet. Ruben bleef opletten en een van de Pionnen bereikte het 
promotieveld. Daarmee was de partij beslist. Er is nog niets beslist in deze groep. Koen en 
Ruben moeten allebei nog tegen Kasper en Eelke. Ruben lijkt de beste papieren te hebben 
met een inhaalpartij tegen Eline. Maar het moet allemaal nog gespeeld worden. 
 

 
  
In de strijd om het clubkampioenschap speelde Levi vooruit tegen Daan. Levi won maar 
verloor later van Martijn. Jonas blijft koploper na winst op Daan. Mat achter de paaltjes 
komt ook nog voor in groep A. Hugo stond een Toren voor tegen Joep maar was vergeten 
even een Pion naar voren te spelen. Dat kostte hem de partij. Joep blijft tweede in de 
tussenstand. Voor alle uitslagen zie elders op de site. 
  

  
  



NK E Teams: 9e, 28e en 35e plaats voor SC de 
Paardensprong 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 21 mei, 2011 - 20:07 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 21. mei 2011 
Op het NK E teams kwamen vandaag drie teams van de club in actie. De speellocatie was in 
onze achtertuin: het Willem Alexander Sportcentrum op het Zernike complex.  
 

 
 
Veertig teams uit het hele land kwamen naar Groningen om te strijden voor de titel die in 
handen was van ESV uit Eindhoven. Anders en ik waren om kwart voor tien in de kantine 
aanwezig om de jongens op te vangen en om een ruime tafel te hebben voor ons team en 
het team van Ten Boer wat ook bij ons aanschoof. Een aantal jongens moesten nog 
voetballen maar iedereen was op tijd aanwezig. Na welkoms woorden van de organisatie 
kon het toernooi beginnen. 
  
Team 1 speelde een erg interessant toernooi, met minstens één opzienbarende match en 
meerdere leuke/spannende partijen. Op papier zouden we bij de tien beste teams moeten 
eindigen, en het liefst minstens als negende, want vorig jaar werd team 1 nummer 9. Op de 
clubmiddag de dag voor het toernooi had Ronald ingescherpt dat het een teamtoernooi was 
en dat je daarom o.a. je partijen zo snel mogelijk moest afmaken als je materieel dik voor 
stond, dus niet met je tegenstander spelen zoals een poes met een muis speelt en al je 
stukken weggeven en dan mat zetten met je laatste toren of zoiets. 
  
De jongens hebben zich nauwkeurig aan deze "regel" gehouden. Verder hebben de jongens 
zich bijna uitsluitend met hun eigen partijen bezig gehouden (we hebben op toernooien 
soms gezien dat een speler meer geïnteresseerd is in de partijen van zijn buurman). Maar 
ook hieraan hebben de jongens zich goed gehouden, en hiervoor verdienen ze allemaal een 
compliment (!). Wat daarentegen in de eerste ronde, die weliswaar vrij makkelijk werd 
gewonnen met 3-1 tegen ZSV Saende gebeurde, was dat de jongens te snel speelden. Dit 
probeerde ik in de volgende rondes recht te zetten en ik vind eigenlijk dat het steeds beter 
werd, hoe verder het toernooi vorderde. 



  
Na de overwinning in de eerste ronde, moest het team tegen ESV Eindhoven, de winnaar 
van de vorige twee edities van het NK E-team, en de gedoodverfde favoriet met een 
gemiddelde KNSB-rating van 1250 (die van team 1 was 1017). Maar wat gebeurde er: Jonas 
(bord 1) en Levi (bord 3) wonnen hun partijen en hierdoor hadden we al gelijk gespeeld! En 
ik denk dat er misschien bij Hugo (bord 2) en Daan (bord 4) ook ergens een remise in had 
gezeten, wat zelfs de overwinning had opgeleverd. Maar goed, 2-2 tegen een team als 
Eindhoven was voor mij eigenlijk bijna voldoende om het toernooi een succes te noemen. 
Maar misschien heerste de euforie nog steeds in ronde drie, zodat er niet genoeg 
concentratie kon worden gemobiliseerd. Of misschien lag het aan iets anders, in ieder geval 
verloren we met 3,5-0,5 van Schaakmaat (Apeldoorn). 
  
Achteraf gezien absoluut geen schande want Schaakmaat werd later nummer 2. Als er een 
ronde was, waar er te snel werd gespeeld, dan was het in deze ronde. Ik zag stukken van 
onze spelers die te snel van het bord vlogen. Jonas was degene die remise speelde, hij stond 
een loper voor in het eindspel maar zag een combinatie van zijn tegenstander over het 
hoofd, waardoor hij zijn loper kwijtraakte en het toren-pion-eindspel eindigde in remise. De 
jongens herstelden zich echter snel en wonnen in ronde 4 met 3-1 van Leiderdorp. In ronde 5 
stond Chesscool (Haarlem) te wachten. Op papier een gekwalificeerde tegenstander die 
uiteindelijk ook nummer 4 werd. De wedstrijd werd weliswaar verloren met 2,5-1,5 maar 
volgens mijn observaties hadden we net zo goed kunnen winnen of tenminste gelijk kunnen 
spelen: met zijn eerste overwinning (een mooie aanvalspartij) begon Daan een eindsprint in 
het toernooi; Levi stond iets slechter maar had op een gegeven moment remisekansen; 
Hugo kreeg diep in het eindspel plotseling winstkansen, maar later ging ook een 
remisestelling (Koning tegen Koning + Pion) op in rook; Jonas had volgens mij in een 
weliswaar moeilijk toreneindspel goede winstmogelijkheden, maar hij kwam niet verder 
dan remise. Meer dan in totaal 1,5 punten leverde de inspanningen dus helaas niet op. 
  
In de twee laatste ronden moest worden gewonnen om in de top tien te belanden. In ronde 
6 werd met 4-0 van SV de Toren 2 (Arnhem) gewonnen. Daan won weer met een mooie 
aanval en de andere partijen werden ook vrij makkelijk gewonnen. Hugo zorgde voor een 
beetje spanning: in het eindspel stond hij een Dame voor, die hij plotseling per ongeluk 
weggaf, maar hij had een paar extra pionnen en kon toch de winst binnenhalen zonder al te 
veel moeite. In de laatste ronde stonden we 13 met 7 matchpunten en er moest dus weer 
worden gewonnen om nog hoger te eindigen. Ik had een spannende match verwacht, want 
op papier was De Pionier (Helmond) geen makkelijke tegenstander. Het ging echter veel 
makkelijker dan ik had verwacht, want al vrij snel hadden Hugo, Levi en Daan gewonnen, 
waardoor de twee belangrijke matchpunten binnen waren. 
  
Jonas maakte een volgens mij mooi en correct loperoffer dat de koningstelling van zijn 
tegenstander volledig openbrak en ook de winst had betekend, ware het niet dat het offer 
één zet te laat kwam, waardoor zijn tegenstander zich net kon verdedigen en later winnen. 
Nu moesten we dus de andere resultaten afwachten, en wat bleek: team 1 eindigde 
inderdaad in top tien, namelijk op een negende plaats, net zoals team 1 vorig jaar, en 
opvallend: niet alleen het aantal matchpunten was hetzelfde: 9, maar ook de bordpunten 
(17)! De individuele scores zijn te zien onder "Uitslagen". 
  



Ik vond het een zeer goede prestatie van de jongens, die weliswaar aanvankelijk te snel 
speelden, maar later rust in het spel wisten te krijgen en daar tegenover staat, dat ze hun 
winststellingen goed, snel en veilig hebben afgemaakt (zoals afgesproken) en ik wil ze ook 
prijzen voor hun concentratie en hun grote inzet in een lang toernooi. En daarom hebben ze 
zeker ook hun beloning verdiend: nummer 9 van heel Nederland, gefeliciteerd! 
  
Team 2 speelde het toernooi in de volgende opstelling: bord 1 Eelke, op 2 Ruben, het derde 
bord voor Koen en op vier Jaimey. Tegenstander in de eerste ronde het team van SV 
Krommenie met op bord 1 een speler met een bekende achternaam: de Munnik. Inderdaad 
zoon van het bekende zangduo. Al heel snel werden er wat foutjes op de borden gemaakt, 
op de eerste drie borden werden de dames verloren. Jaimey had een mooie aanval opgezet 
waar zijn tegenstander mat in zag. Ik zag Jaimey twijfelen maar het accepteerde met een 
handdruk de partij. Mat was het niet, er kon nog een loper tussen. Als je tegenstander het 
mat vind maar jij ziet nog een mogelijkheid, tja dan zeg je natuurlijk niets. Ruben wist de 
verloren dame terug te winnen waarna hij zijn partij knap uitspeelde. Eelke kon het dame 
verlies niet goedmaken en verloor. Om de matchpunten veilig te stellen gaf ik  Koen aan 
remise aan te bieden. Koen stond een paard voor maar met de geaccepteerde remise waren 
de punten binnen. 
 

 
  
In de tweede ronde speelde het team tegen Leiderdorp 2. In dat team een aantal bekende 
gezichten die we vorige week ook zagen bij het NK Basisscholen. Koen en Jaimey verloren 
hun partijen maar op de borden 1 en 2 zag ik Eelke en Ruben met rustig en goed doordacht 
spel hun partijen winnen. Trouwens opvallend, in deze fase van het toernooi speelde team 
twee heel rustig hun partijen. De Amsterdammers van SV Caissa waren de tegenstanders in 
ronde 3. Jaimey verloor zijn partij al heel snel. Hij kreeg een variant van een herdersmatje 
tegen. Ruben in het eindspel de torens afgeruild en met een mooie loper dame combinatie 
won hij de partij. Koen had ook het nodige materiaal gewonnen en dat was meteen ook de 
beslissing, met dame en toren was het mat. Eelke en zijn tegenstander hadden beide nog 1 
pion die achter elkaar promoveerden. Even later kwam het tot dameruil dus remise. Weer 2 
matchpunten binnen, een droomstart, 5 matchpunten uit 3 ronden! In de tussenstand een 
7e plaats! 
  



Nu kreeg het team zware tegenstanders met in ronde 4 SSV Klimop uit Capelle a/d IJssel. 
Deze tegenstander met een gemiddelde rating boven de 1000 punten was veel te sterk. 
Alleen Koen wist met een patje een half punt te pakken. (in de eindstand werd dit team 3e). 
Ook tegen HMS Den Bosch was geen eer te behalen. Er werden geen bordpunten gescoord. 
Het team was nu gezakt naar de 25e plaats en kregen we wat minder sterke teams 
tegenover ons. Tegen de toren 1 uit Arnhem werd weer een matchpunt gewonnen. Eelke en 
Jaimey verloren hun partij maar op de borden twee en drie werd gewonnen. Opvallend: het 
rustige spel in de eerste ronden was weg. Er werd te snel gespeeld. In de laatste ronde kon 
het team verder opklimmen in het klassement.  Tegen SV Oppositie uit Heiloo lagen er 
gezien de ratings zeker kansen op winst. 
  
De grootste tegenstander was niet het team van Heiloo maar het veel te gehaaste spel van 
de jongens zelf. Ruben was eigenlijk de enige die rust in het spel had. Op de andere borden 
zat er te veel “haast” in. Jaimey stond op bord vier materiaal achter en probeerde met zijn 
dame en toren nog iets te forceren maar dat lukte niet. De achterstand was te groot. Koen 
had zeker winstkansen maar maakte een aantal foutjes die hem de partij kostte. Op bord 
een speelde Eelke ook niet scherp meer. Jammer het team verloor met 1-3. Aan het einde 
van een lange dag was het een beetje op bij de jongens. Maar ze kunnen terugzien op een 
mooi toernooi met een 28e plaats. De 6 matchpunten waren gelijk aan vorig jaar. De 
bordpunten wat minder 10.5 tegen 14 vorig jaar team 2 werd toen 26e. 
 

 
  
Ons derde team was op het NOSBO E team kampioenschap vierde geworden achter het 
team van Ten Boer. Toch mocht het team meedoen aan het NK, er was een plaats 
vrijgekomen die de NOSBO mocht invullen dus team 3 van onze club. Het zou een zwaar 
toernooi worden voor dit nog onervaren team met op bord 1 de hoogste rating Waut (635) 
op bord 2 Ilja, Sytze op 3 en een wissel op bord vier. Roos begon het toernooi en zou later 
gaan wisselen met Huub die eerst ging voetballen en met zijn team kampioen werd. Voor 
Ilja, Sytze en Huub was het hun eerste NK, meedoen hadden we gezegd was al heel erg 
mooi, je maakt het wel mee! 
Niels was teamleider van het team en nam zijn taak zeer serieus, door o.a. het team tijdens 
de lunchpauze mee naar buiten te nemen. De eerste drie ronden wist het team geen enkel 
bordpunt te scoren. J.S.C. Opsterland, MSV Maastricht en Sliedrecht waren simpelweg te 
sterk voor het team. In het team van Maastricht drie schakers en teamleider die we vorige 



week ook hadden gezien op het NK scholen. Team 1 van de DHC had toen tegen hun 
gespeeld. Leuk om weer even een praatje te maken! 
  
In ronde vier speelde het team tegen Krommenie met op bord 1 en 4 een de Munnik. Een 
dag eerder op de clubmiddag hadden we het muurtje bouwen nog even gedemonstreerd op 
het demo bord. Dat had Waut goed onthouden. Met twee torens gaf hij op deze manier 
mat. Ilja en Huub verloren maar toch kwam er nog een half bordpunt bij. Sytze stond achter 
en kreeg een remise aanbod, welke we accepteerden. De eerste bordpunten waren binnen, 
nu de matchpunten nog. In ronde 5 wist het team een matchpunt te winnen. Tegen het 
Bussums SG verloren Waut en Ilja maar Sytze wist een bordpunt te winnen. Hij won de partij 
met de bekende loper dame aanval. Huub wist op het vierde bord de stelling van zijn 
tegenstander compleet te slopen. Met dubbele aanvallen ging het een na het andere stuk 
van het bord. Zijn tegenstander had alleen nog een Koning tegen heel veel stukken van 
Huub. Oppassen voor pat! Ook Huub had het muurtje goed onthouden. Met dame en toren 
was de partij beslist. Matchpunt binnen! 
  
Schaakmat 3 uit Apeldoorn was ook, net als ons team, volgens hun teamleider aanwezig om 
te leren. Tegen dit team lagen er kansen om meer matchpunten binnen te halen. Ilja oogde 
wat frisser dan aan het begin van het toernooi. Zij was de dag ervoor nog ziek. 
Roos verloor hel snel haar partij op het vierde bord met een soort herdersmatje. Opvallend 
was de remise van Sytze. Zijn tegenstander stond wel wat beter maar de reden van opgave 
was opvallend: Ik heb er geen zin meer in; remise? Het team stond toen gelijk. Op het eerste 
bord had Waut zijn partij gewonnen en op bord twee had Ilja de winst al bijna binnen. Zij zat 
ook in een eindspel met een muurtje wat ze eerst nog niet zag. Na een aantal schaakjes met 
de dame haalde ze de toren erbij en was het snel beslist. 2.5 bordpunten en 2 matchpunten 
erbij. In de laatste ronde was S.V. Almelo de tegenstander. Op bord een had Waut de smaak 
te pakken. Hij won zijn partij ook met een loper dame combinatie. Sytze en Huub hadden 
verloren maar Ilja wist met twee torens tegen een dame toch te winnen. Een 2 – 2 gelijk spel 
en een matchpunt erbij. Met vier matchpunten en 6.5 bordpunten eindigde het team als 35e. 
Gezien de sterkte van het team een passende plaats in het deelnemersveld. 
  
We kunnen terugzien op een goed toernooi. Misschien had er nog iets meer ingezeten voor 
het eerste en tweede team, maar de vorm van de dag zegt vaak meer dan rating alleen. We 
kunnen trots zijn op de jongens! 
  
Het team van onze schaakvrienden uit Ten Boer was op het NK versterkt met Finn. Hij was 
er op het NOSBO kampioenschap niet bij. Vandaag speelde hij op bord 1. Het team van Ten 
Boer speelde een goed toernooi en werd heel knap 18e. Een felicitatie waard! 
  
Compliment aan de organisatie, de jeugdcommissie van de NOSBO die een goed toernooi 
hebben neergezet. Bij aanvang van de tweede ronde duurde het even voordat de bordjes op 
de juiste plaats stonden. Met tafelnummers erbij wisten de kinderen in de latere 
speelronden snel hun plek te vinden. Op ons verzoek werd de aanvang van de speelronden 
vanaf ronde drie omgeroepen zodat de teamleiders niet het hele gebouw moesten 
afstruinen op zoek naar hun spelers. 
  
  



Afscheid Levi op clubmiddag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 mei, 2011 - 21:25 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 27. mei 2011 
De clubmiddag zat wat anders in elkaar, i.v.m. het afscheid van Levi. Eerst werd er gespeeld 
voor de interne competitie om op tijd klaar te zijn. De uitslagen zijn verwerkt en staan weer 
op de site. 
 

 
 
Om half zes werden eerst de ouders van Levi in het zonnetje gezet. De afgelopen jaren 
hebben zij veel hulp geboden, o.a. met de organisatie van ons toernooi, en het rijden naar 
heel veel toernooien. Jonas en Niels boden Marsha een aantal kado'tjes aan. Onder meer 
typische Groninger produkten. De activiteitengroep heeft voor Levi een mooie map 
gemaakt. Daarin foto's en A4'tjes van de kinderen, met tekeningen, foto's en verhalen. 
Natuurlijk waren er ook andere presentjes, die werden gegeven door de trainingsmaatjes 
van Levi. 
 
In groep B speelde Koen een goede partij tegen Eelke. Koen wist in het eindspel een Loper 
van Eelke klem te zetten. Dat was meteen de beslissing. Koen won en hij staat met 6 punten 
gedeeld eerste met Ruben. Ruben verloor van Kasper, waarmee Kasper in de race blijft voor 
de derde plaats. Op die derde plaats staat Niek. Hij won van Eline. Niek heeft nog een partij 
tegoed, Kasper twee. 
 
In groep C won Harm van Marcus. Harm gaat nu alleen aan de leiding omdat Joris niet wist 
te winnen van Ward. Een belangrijk punt voor Ward voor de derde plaats. Op de derde 
plaats staat Thom, na winst op Sieger heeft hij 4 punten. 
 
Jaimey kwam een punt dichter bij koploper Jort in groep D. Jort verloor van Danny in een 
partij met een incident. Jort had zijn Koning verplaatst en had die Koning losgelaten. Na 
deze zet wilde hij de Koning nog een keer verplaatsen wat natuurlijk niet mag. Volgens Jort 
had hij de Koning niet losgelaten maar Anders volgde deze partij en had het ook gezien. Jort 
gooide de Koning om en verliet boos de zaal. Het punt ging dus naar Danny. Waut kreeg 



een punt cadeau omdat Brenden geen clublid meer is. 
 
In de E groep waren Sytze en Pieter niet aanwezig. Nathan haalde een aantal partijen in. Ilja 
won van Roos en Nathan en is nu uitgespeeld. Met 8 punten staat zij aan kop. Huub won 
ook van Nathan en kan misschien nog derde worden. Het speelschema is door het later 
meedoen van Nathan een beetje rommelig maar alle partijen worden gespeeld. 
 
Levi speelde zijn laatste partijen in groep A, maar wist geen punten te scoren tegen Jonas 
en Joep. Jonas is nog steeds koploper maar anderen zitten op het vinkentouw. Joep won 
ook zijn partij tegen Daan en staat slechts een punt achter. Een sleutelrol in de groep ligt bij 
Martijn. Hij won van broer Niels en moet nog twee keer spelen tegen Jonas. Niels is nog niet 
uitgespeeld in de groep, hij heeft nog zicht op een podiumplaats. Dat uitzicht heeft Daniel 
ook nog na een belangrijke winst op Hugo. 
Er is nog niets beslist voor het clubkampioenschap! 

 
 

 

Uitstekende prestaties van Paardensprongers op 
Staunton Jeugdtoernooi 
Ingezonden door Bram Baptist op 28 mei, 2011 - 20:56 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 28. mei 2011 
 
Tekst: Anders 
Op zaterdag 28 mei 2011 deden acht Paardensprongers mee aan het jeugdtornooi van de 
schaakclub Staunton. De acht gele club-shirts vielen zoals altijd op en als begeleider is dat 
extra handig want dan kun je snel zien waar de Paardensprongers zitten. Er hadden 
trouwens nog elf Paardensprongers aanwezig kunnen zijn, maar zij waren anderswo 
engagiert, namelijk bij de halve finale Schoolschaken in Leiderdorp, waar ze het uitstekend 
deden (zie Ronalds verslag), maar op het Staunton Jeugdtoernooi deden de 
Paardensprongers het óók uitstekend. 
 
  
De in totaal 60 spelers speelden 7 ronden volgens het Zwitserse systeem, met drie bekers 
per leeftijdsgroep, drie bekers voor de drie beste meisjes en een beker voor de 
toernooiwinnaar Het leuke aan zo'n toernooi volgens het Zwitserse systeem is dat er goede 
kans is dat je tegen andere spelers speelt dan op de Grand-prixtoernooien. Zoals vaker is 
gebeurd op toernooien moesten onze spelers op dit toernooi ook soms tegen elkaar spelen. 
Maar dat viel mee, meestal speelden ze tegen andere spelers en dat was wel een leuke 
afwisseling voor onze spelers, en dat waren: Matthijs, Eelke en Jonas in leeftijdsgroep G, 
Huub en Daan in groep F en Eline, Kasper en Daniel in groep D. 
Het werd een erg spannend toernooi, waar de spelers niet alleen kans maakten op prijzen in 
hun respectievelijke meisjes- en leeftijdsgroepen maar ook de eerste plaats van het hele 



toernooi. Tot de allerlaatste ronde hadden zelfs drie Paardensprongers kans om nummer 1 
te worden! 
 
  
Omdat het toernooi goed was georganiseerd en alle partijen tegelijkertijd begonnen, had ik 
de mogelijkheid om een aantal spelers en hun partijen te volgen. Wat me opviel was dat er 
over het algemeen met veel concentratie werd gespeeld en dat iedereen rustig bleef spelen, 
zowel in goede als ook in minder goede stellingen. Goede stellingen werden meestal rustig 
tot winst geleid en in slechte stellingen werden soms een half of zelfs een heel punt eruit 
gehaald, door gewoon door te spelen, je mogelijkheden tot het uiterste te gebruiken en 
vechten tot het eind. 
 
  
Zo zag ik Daan in een wat moeilijk middenspel waar hij toren+paard+pionnen tegen 
loper+paard+pionnen had, zijn paard verliezen, maar met zijn sterke toren wist hij toch de 
stukken van zijn tegenstander te pakken en uiteindelijk had hij toren tegen paard wat hij 
ook won. Daan begon goed met twee overwinningen, daarna volgden twee verliespartijen, 
die weer werden gevolgd door twee winstpartijen. Ook al verloor Daan zijn laatste partij, hij 
had genoeg punten om nummer twee in zijn groep te worden (en het scheelde maar twee 
weerstandspunten dan was hij nummer 1 geworden). 
 
  
Huub en Eline speelden in ronde 6 tegen elkaar. Op dat moment had Huub net twee partijen 
achter elkaar gewonnen en had een eindsprint ingezet. Eline zag een kans op een beker bij 
de meisjes binnen bereik. Er stond dus veel op het spel. Eline was de sterkste, maar toen ze 
met dame+loper de koning van Huub moest mat zetten, werd het pat. Dat hebben we 
eerder gezien op toernooien en daarom is Ronalds advies hier van pas: je kunt proberen je 
"overbodige" loper weg te geven en dan mat zetten met de dame alleen. Dan staat de loper 
niet in de weg en je ziet hem niet over het hoofd (hetzelfde geldt ook voor het paard, dat 
"irritant" kan optreden en de matzetting van de koning van je tegenstander kan 
belemmeren). Huub verloor de laatste ronde, maar scoorde toch +0,72 boven zijn 
verwachtte score. Eline won haar laatste partij en had daardoor net zoveel punten als 
nummer 2 en 3 bij de meisjes, maar ze miste helaas 2,5 weerstandspunten om in 
aanmerking komen voor een beker. Maar ook Eline scoorde beter dan verwacht op basis 
van haar rating, namelijk +0,68. 
 
  
Ook in groep G zagen we dat het loont om door te spelen tot het bittere eind: Eelke stond in 
een partij achter met slechts een paar pionnen tegen toren+dame+pionnen bij zijn 
tegenstander, maar de pionnen van Eelke waren allemaal geblokkeerd (slim), zijn koning 
was opgesloten en kon bijna niet bewegen en dan loert de pat om de hoek, en ja hoor: Eelke 
was aan zet, maar omdat zijn koning niet schaak stond en de dame + toren van zijn 
tegenstander ervoor zorgden dat Eelke's koning geen zet kon doen (en de pionnen dus 
geblokkeerd stonden), werd het pat. De in totaal 4,5 punten waren voldoende voor een 
derde plek in zijn groep en in de eindstand eindigde Eelke op een gedeeld 12e plaats. Mooie 
prestatie van Eelke. 



 
  
In groep G zat ook Matthijs die na een valse start zich toch wist te herstellen en twee punten 
uit de drie laatste partijen haalde. Een goede toernooimentaliteit heeft Matthijs hierdoor 
laten zien. 
 
  
Ook in groep G zat Jonas en samen met Kasper en Daniël uit groep D maakte "dit 
driekoppige paard" ernstige pogingen om niet alleen in de prijzen te vallen in hun eigen 
groepen maar ook op de toernooizege zelf! Daniël kwam het beste van start, met vier 
overwinningen op een rij. In ronde 4 won hij in een spannende en onderhoudende partij van 
clubgenoot Jonas. Zij kennen elkaar natuurlijk erg goed en spelen altijd interessante 
partijen. In een stelling waar de koning van Jonas niet zo veilig stond als die van Daniël, 
lukte het Daniël een penning te maken met dame en koning van Jonas waardoor Daniël de 
dame van Jonas won. Jonas probeerde nog in een laatste poging een patval op te stellen, 
maar Daniël zag niets over het hoofd en won. Goed gespeeld door Daniël. Omdat er 
Zwitsers werd gespeeld, moest Daniël nu tegen een speler met net zoveel punten (4) terwijl 
Jonas een iets makkelijkere tegenstander zou krijgen (in ieder geval als je uitgaat van het 
aantal behaalde punten). Daniël verloor in ronde 5 maar won in ronde 6 en Jonas won zijn 
twee volgende partijen. Voor de laatste ronde hadden ze dus nu 5 punten en stonden ze op 
een gedeeld derde plaats. Nummer 1 en 2 hadden een half punt meer. 
 
  
Maar er was dus nóg een Paardenspronger die kans maakte op de eerste plaats in het 
eindklassement. En dat was Kasper. Hij won zijn eerste partij, verloor zijn tweede, maar won 
daarna de volgende vier op rij en maakte op die manier ook kans om nummer 1 te worden! 
Kasper is een erg rustige speler die het hele toernooi vol concentratie speelde en daardoor 
ook prima partijen speelde. Zijn veelbelovende positie voor de laatste ronde was helemaal 
verdiend. Helaas moest Kasper in de laatste ronde tegen de latere toernooiwinnaar. Ik zag 
Kasper in deze partij goed spelen, maar langzamerhand werd zijn stelling steeds slechter en 
het werd steeds moeilijker om goede zetten te vinden en uiteindelijk verloor Kasper de 
partij. Hierdoor bleef Kasper op 5 punten steken en viel hij niet alleen uit de top van het 
klassement, maar ook net buiten de prijzen in zijn leeftijdsgroep. Jammer. Desalniettemin 
scoorde hij +0,63 meer dan verwacht en eindigde op een gedeeld zevende plaats. Een erg 
goede prestatie van Kasper! 
 
  
Daniël en Jonas vochten natuurlijk ook voor hun kans om nummer een te worden en ze 
deden allebei was ze moesten doen in hun laatste partij: winnen. Maar het bleek helaas niet 
voldoende, met 6 uit 7 werden ze gedeeld tweede, een half punt minder dan de 
toernooiwinnaar. Maar ook hier geldt het natuurlijk dat ze allebei een geweldig toernooi 
speelden en op weerstandspunten werd Daniël drie in het eindklassement en Jonas vier. 
Bovendien werden ze allebei nummer 1 in hun eigen leeftijdsgroepen. 
 
  
Al met alles uitstekende prestaties van de Paardensprongers. In een aantal partijen viel het 
me op dat er interessante dingen gebeurden op het veld f7 en dat vind ik een vermelding 



waard, want op de twee laatste clubmiddagen hebben we juist aandacht aan de 
"gevaarlijke" velden f7 (en f2) aandacht besteed. Als aanvaller kun je soms je tegenstander 
mat zetten op f7 (en f2) omdat deze velden, met name voordat de koning heeft gerokeerd, 
in de openingsfase alleen zijn gedekt door de koning (denk b.v. aan de herdersmat). Terwijl 
je dus ook in de gaten moet houden of je tegenstander plannen heeft met een aanval op f7 
of f2. Voor mij aanleiding om op een clubmiddag nog eens aandacht te besteden aan deze 
velden in de openingsfase. 
 
  
Het toernooi als geheel verliep strak en in een leuke en gezellige sfeer. Bij alle borden was 
duidelijk het nummer van het bord aangegeven. En tussen de partijen door was er genoeg 
te doen, zowel binnen als buiten: computers, Raindropchess en buiten een leuke speeltuin. 
Het is te hopen dat Staunton ook volgend jaar een jeugdtoernooi organiseert. 
 
  
PS: de club Staunton is benoemd naar de Engelse schaker Howard Staunton die van 1810-
1874 leefde en een tijdlang werd beschouwd als 's werelds beste schaker. Verder is zijn 
naam verbonden aan de Staunton-schaakstukken die nu de standaard schaakstukken zijn 
geworden. 
 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dom Helder Camara School team 1 naar finale 
NK scholen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 mei, 2011 - 21:13 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 28. mei 2011 
Twee weken geleden plaatsen beide schoolschaak teams zich voor de halve finale. Vandaag 
(zaterdag 28 mei) vertrokken we weer naar Leiderdorp voor de halve finale. Er werd 
gespeeld op een andere locatie, het tijdelijke onderkomen van School de Kastanjelaan in 
gebouw “Doesmeer”.  
 

 
 
Na een reis van ruim twee uur kwamen we op tijd aan om even bij te komen voordat de 
eerste ronde om kwart voor elf begon. We vonden een plekje in een van de lokalen waar ook 
de Borgstee was neergestreken. Onze schaakvrienden uit Grijpskerk speelden in groep 2. 
Ons eerste team was ingedeeld in groep 3 en team 2 in groep 1. In alle groepen plaatsen de 
nummers een en twee zich voor de finale. 
  
Voor team 2 was het halen van de halve finale al een superprestatie. Vandaag zou het team 
het erg moeilijk worden. In de groepen speelden 6 scholenteams en de gemiddelde rating 
van het team was veruit het laagste. Niels begeleidde het team en dat was best lastig als je 
van te voren weet dat er veel partijen worden verloren. Afspraak binnen het team was 
vooral rustig te spelen en goed na te denken voordat je een zet doet. Dat ging in de meeste 
partijen goed zodat de jongens niet weggespeeld werden. De opstelling van de teams 
mocht niet gewijzigd worden ten opzichte van de kwart finale dus speelden we in de 
volgende opstelling: Ruben, Joris, Koen en Niek. Op de laatste twee borden werd gewisseld 
Jort en Waut speelden in ronde 2 en 4. 



 

 
  
Tegenstanders waren: ’t Schrijverke (Den Bosch), Bornwaterschool (Bloemendaal), 
Daltonschool Rijnsweerd (Utrecht), Op ‘e Hichte (Scharnegoutum) en de titelverdediger uit 
Amsterdam, de Europaschool. 
Tegen alle tegenstanders wisten de jongens geen matchpunten te pakken. Toch zagen we 
hele goede partijen waar rustig werd gespeeld en de tegenstander met bijna altijd een 
hogere rating toch moeite had om te winnen. Het team wist 3 partijen te winnen. Joris 
scoorde een punt tegen ’t Schrijverke, Jort op bord drie tegen de Daltonschool en een heel 
mooi punt op het eerste bord. Ruben won van een tegenstander met 300 rating punten 
meer. Het team is nu uitgeschakeld maar heeft veel ervaring opgedaan en het was voor de 
jongens een hele belevenis om het mee te maken. En; wie kan nou zeggen dat hij op een NK 
School schaken is geweest, niet veel! Team 2 is 18e geworden van Nederland. 
  
Team 1 werd twee weken geleden 2e in de groep. In het team veel NK ervaring, alle jongens 
hebben zeker 5 NK’s gespeeld, individueel of in teams. Een NK spelen is wel even anders 
dan een gewoon schaaktoernooi in de provincie. Er staat veel meer spanning op wat met 
name in het teamschaken te voelen is. Vooraf was het team niet een van de favorieten om 
door te gaan, dus voor mij geen reden om er onnodig vooraf druk op te zetten. Gewoon 
lekker schaken en maar zien hoever we zouden komen. Achter de borden; Martijn, Joep, 
Levi en Hugo. In de eerste ronde lagen er kansen om goed te beginnen aan het toernooi. 
Tegenstander de Librije uit Gorredijk was qua rating te verslaan. Levi en Hugo wonnen heel 
snel hun partij en Martijn op het eerste bord speelde remise. Joep verloor maar dat was niet 
erg, de twee matchpunten waren binnen. 
  
Het Baken uit Zaandam was de volgende tegenstander. In dit team goede schakers, en een 
van de kanshebbers. Joep stond ver achter en zocht naar een patje. Met wat offers lukte dat 
het was een half bordpunt binnen. Levi had een plan gemaakt om een loper te offeren om 
daarna een toren te winnen. Het plan lukte niet, zijn toren ging er ook af omdat deze nog 
geslagen kon worden met de dame. Daarmee was de partij ook gespeeld. Hugo en Martijn 
verloren ook, dus op naar de volgende tegenstander om matchpunten te pakken. 
Tegenstander was een school uit Leiderdorp, De Leeuwerik. De jongens waren scherp en er 
werd gewonnen met 3 tegen 1. In de tussenstand stonden we toen tweede, goed voor een 
finale plaats en ik riep het team bij elkaar voor overleg. 



 

 
  
Rustig spelen was de opdracht, want we hadden het in eigenhand, een finale plaats. In 
ronde 4 moesten we tegen een concurrent voor de fel begeerde tweede plaats, OBS West 
uit Capelle a/d IJssel. Levi en Hugo wonnen en er was meer mogelijk. Joep zat in een lastige 
stelling en had tijdvoordeel. Zijn tegenstander had ruim 2 minuten minder op de klok. 
Intussen zag ik op bord 1 een mat in een voor Martijn, ik zag Martijn nadenken maar hij had 
net niet gezien! Een hoorbare zucht van opluchting bij zijn tegenstander die goed 
doorspeelde en won. Nu was het aan Joep om de winst binnen te halen. Joep moest 
verdedigen en het tijdvoordeel was plotseling weg. De vlag viel helaas, einde partij maar wel 
een gelijk spel. 
  
In de laatste ronde moest het gebeuren. Tegenstander De Zegge uit Almelo stond onderaan 
in het klassement en moest verslagen worden. Afspraak binnen het team: als we 2 tegen 0 
voorstaan dan bieden de andere borden remise aan om de twee matchpunten binnen te 
halen. Hugo was heel snel klaar met zijn tegenstander die volledig van het bord werd 
gespeeld. Ook Levi had voordeel op het bord wat hij goed uitspeelde, 2 – 0 voor dus een 
remise aanbod van Joep die nog in het middenspel zat. Natuurlijk werd het geweigerd. 
Martijn had op bord 1 zijn tegenstander volledig klem gezet, even later gevolgd door mat. 
Gejuich in de stille schaakruimte DHC 1 was door naar de finale! Ook Joep wist het maar hij 
was nog aan het spelen. Natuurlijk wilde hij ook winnen maar de concentratie was niet 
optimaal meer. Minutenlang bleef hij doorspelen maar de partij was verloren. Niet erg want 
we zijn door! Een onverwachte prestatie, we horen bij de 6 beste scholen van Nederland! 
 
De Borgstee uit Grijpskerk greep net naast een finaleplaats. Na een spannende strijd 
werden zij 4e in groep 2  en 11e van Nederland. Een mooie prestatie! Opmerkelijk in de 
halve finale: alle Groninger en Friese teams hadden zich geplaatst! 
  
Op 11 juni spelen we verder, ook weer in Leiderdorp. We zijn nu zeker 6e van Nederland 
maar gaan er nu wel voor, het kampioenschap van Nederland. Even weg met de Groninger 
nuchterheid! De teams waar we tegen gaan spelen zijn gelijkwaardig. Sommige teams zijn 
op papier, gezien hun rating beter op de eerste borden maar wij hebben over alle borden 
een gelijkwaardig team. De tegenstanders zijn: 
Europaschool, Amsterdam 



Het Baken, Zaandam 
De Wegwijzer, Apeldoorn 
Eben Haezerschool, Apeldoorn 
Daltonschool Rijnsweerd, Utrecht 
Veel van deze kennen we vanuit de kwart- en halve finale. Als teamleider ga ik de sterkte 
van de teams zeker even analyseren. 
  
  
  

 

 

Joep wint eerste finalepartij bekercompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 juni, 2011 - 21:43 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 10. juni 2011 

In de bekercompetitie werd vanmiddag de eerste finalepartij gespeeld tussen Jonas en 

Joep. Notatie verplicht met voor beide jongens 25 minuten op de klok. Van te voren hadden 

we afgesproken dat je mag stoppen met noteren als je nog 5 minuten over hebt. Het werd 

een boeiende partij waar Jonas twee stukken moest inleveren. Het verlies aan kwaliteit 

kostte hem de partij. Joep wist nog een Pion te laten promoveren waarmee de partij met 

een Dame en twee Lopers voor Joep beslist was.  

De tweede partij wordt op 1 juli gespeeld. Mocht de stand gelijk worden dan volgt een 

beslissingspartij. 

 

 
De C Pion van Joep zal spoedig het promotieveld bereiken. 

 

De notatie wordt door Anders verwerkt en op de site gezet. De eerste partij voor de derde 

plaats tussen Daniel en Harm kon niet doorgaan, Harm was niet aanwezig. Op 24 juni wordt 

deze eerste partij voor de derde plaats gespeeld. 

 



Voor de interne competitie zijn inhaal partijen gespeeld. In groep E wist Matthijs de winst te 

pakken tegen Sytze die in de groep op de tweede plaats staat. De partij werd beslist met 

mooie aanval met Toren en Paard. Sytze kan Ilja nog inhalen maar moet dan wel de twee 

openstaande partijen winnen. Matthijs komt op 4 punten en heeft nog kans op de derde 

plaats. 

 

 
 

Jort won in groep D van Merijn. De beslissing viel al vroeg toen Merijn zijn Dame te snel 

verplaatste. De Dame ging eraf en de partij, die nog wel een tijdje duurde, was natuurlijk 

verloren. Jort is koploper in groep D maar Jaimey kan hem nog inhalen, met nog een partij 

tegoed. In de laatste ronde spelen Jort en Jaimey tegen elkaar! 

 

Nog een Dame ging plotseling van het bord, en wel in de partij tussen Sieger en Marcus in 

groep C. ``Shit`` hoorde ik Sieger zeggen toen zijn Dame in de doos ging. Natuurlijk was de 

partij over en uit. Voor Marcus een belangrijk punt. Hij heeft weer uitzicht op de derde 

plaats. 

 

In groep A twee inhaal partijen. Joep en Jonas moesten na een lange partij voor de beker 

weer achter het bord, nu voor de competitie. Jonas trof Martijn die moest winnen om 

uitzicht te houden op prolongatie van het clubkampioenschap. De partij duurde niet lang. 

Martijn won met een keurige aanval en dat maakt de competitie nu weer extra spannend. 

Joep, op de tweede plaats in het klassement was in een lastig middenspel belandt tegen 

Daniel. Ik zag tussendoor Joep kijken naar de match tussen Jonas en Martijn, want Joep 

weet dat hij kans heeft op de titel als Jonas zou verliezen. Eerder schreef ik over 

`sleutelduels` en dat lijkt nu uit te komen. Daniel had wat tijdvoordeel waarna Joep besloot 

een remise aanbod te doen. Daniel accepteerde het aanbod en heeft met 7 punten nog kans 

op een podiumplek. De strijd om het clubkampioenschap ligt helemaal open. Kanshebbers 

lijken Jonas met een halfje voorsprong op Joep en Martijn die daar nog een puntje op achter 

ligt. 

Martijn en Jonas moeten nog een keer tegen elkaar! 

 



 
 

De schakers die niet in actie kwamen voor de competitie speelden in de piramide. Alle 

uitslagen zijn weer geplaatst. Ook vanmiddag werd weer lesgegeven in een groep. Anders 

analyseerde een partij van het NK D, welke vorige week werd gespeeld. Een goede leerstof 

voor de schakers! 

 

 

Dom Helder Camara School wint brons op NK 
scholen! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 juni, 2011 - 21:10 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 11. juni 2011 
Voor de derde keer in vier weken vertrokken we vandaag om kwart voor acht naar 
Leiderdorp. De finale van het NK Schoolschaken stond op het programma. Twee weken 
geleden was het eerste team met een prachtige tweede plaats in de groep doorgedrongen 
tot de eindstrijd. Dat hadden we niet verwacht. Vooraf hadden we gerekend op een plek zo 
rond de 10e plaats. Nu we bij de laatste zes scholen van Nederland zaten was een 
podiumplek misschien haalbaar. Schaken is een echte sport met veel spanning, emoties en 
natuurlijk concentratie. De vorm van de dag zou misschien wel beslissend kunnen zijn. 
 



 
  
Bord een speler van het tweede team en reserve speler voor team 1, Ruben, was ook mee 
gereisd. Vooraf hadden we afgesproken dat hij in actie zou komen als een van de spelers uit 
zou vallen. Dat kan zomaar gebeuren, iemand voelt zich niet lekker of heeft een ongelukje 
met bijvoorbeeld het voetballen tussendoor. Ruben was de hele dag bij de borden te vinden 
en moedigde de jongens aan. Natuurlijk schaakte hij tussen de partijen door met zijn 
teamgenoten. 
Ruim op tijd, met onderweg een korte stop om de benen te strekken arriveerden we bij 
gebouw ‘Doesmeer’, het tijdelijke onderkomen van School de Kastanjelaan. De opening van 
het toernooi werd verricht door de wethouder van sport van de gemeente Leiderdorp en de 
organisatie. Er werd nog even bij stilgestaan dat een finale plaats een bijzondere prestatie is 
en dat het bereiken ervan een lange weg is. Zes toernooien leiden naar de finale en die weg 
hadden alle teams afgelegd. 
De zegetocht voor ons team begon met het behalen van het kampioenschap Stad 
Groningen, gevolgd door een tweede plaats op het Provinciaal kampioenschap. In de finale 
Groningen/Drenthe werd het team kampioen. Met tweede plaatsen in de groepen in de 
kwart en halve finale werd de eindstrijd bereikt. 
  
Tijdens de finales op het NK mag de bordvolgorde niet worden gewijzigd. Met Martijn van 
Nimwegen op bord een, Joep Scheerhoorn op twee, Levi Nies op het derde bord en Hugo 
van der Molen op bord vier begonnen we aan de finale. Eerste tegenstander was de 
titelverdediger, de Europaschool uit Amsterdam. Op uitnodiging van deze school was een 
cameraploeg van het Jeugdjournaal aanwezig die filmden tijdens deze match. De 
uitzending is terug te zien op http://static.nos.nl/jeugdjournaal/nieuws/live/ . 
  
In het team van de Amsterdammers veel goede schakers met een veel hogere rating dan 
onze jongens. Het team had weinig kans, alleen op bord vier wist Hugo een bordpunt te 
scoren. Het verlies tegen dit team was geen schande, zij waren een van de favorieten. En 
onze jongens hebben vaak wat last van de reis om goed geconcentreerd in de eerste ronde 
te spelen. 
  
Om mee te doen in het klassement moest er een goed resultaat worden neergezet in de 
tweede ronde. Tegen de Daltonschool Rijnsweerd (Utrecht) lagen er kansen. Levi was al 
heel snel klaar met zijn partij. Binnen een paar minuten had hij zijn tegenstander mat gezet. 

http://static.nos.nl/jeugdjournaal/nieuws/live/


Ook op bord vier was het al beslist. Hugo had de 2-0 binnen bereik maar met een 
Dame/Koning tegen Koning alleen werd het aan de rand van het bord plotseling pat. Dat 
gebeurt Hugo zelden en hij was na dit patje wel wat aangeslagen. Joep op bord twee had al 
remise aangeboden omdat hij ervan uitging dat Hugo het karwei zou afmaken. Gelukkig 
werd het aanbod geweigerd. Voor de twee matchpunten moest nog een punt worden 
binnengehaald. Dat lukte Martijn op bord een. Na een lastige maar goede partij wist hij te 
winnen. Joep zat in een eindspel met pionnen tegen elkaar en twee Koningen in het midden 
van het bord. Remise dus want de Koningen schoven steeds heen en weer. Drie bordpunten 
waren binnen maar veel belangrijker: twee matchpunten! 
 

 
  
Na een korte lunchpauze stonden twee ronden tegen scholen uit Apeldoorn op het 
programma. De eerste tegenstander was de Eben Haezerschool. Opnieuw was het Levi die 
het eerste punt scoorde. Hij speelde zo snel dat de klok 21 minuten aangaf toen de partij 
gespeeld was. Je begint met 20 minuten op de klok en je krijgt 5 seconden per zet erbij. 
Maar je gebruikt natuurlijk ook tijd. Zo snel winnen lijkt leuk, maar als je verliest heb je zeker 
iets niet goed gedaan: nadenken! Ook Hugo zat weer snel in het eindspel waar op dat 
moment Martijn en Joep nog volop in hun partij bezig waren. Hugo leek minimaal een 
remise eruit te slepen met een loper/toren tegen toren en twee pionnen. Zijn tegenstander 
speelde de partij heel goed uit omdat Hugo vergat de loper te gebruiken om de pionnen 
tegen te houden. Jammer, te meer omdat het op de eerste borden de stellingen niet in ons 
voordeel waren. Joep stond achter maar plotseling kantelde de partij. Zijn tegenstander 
maakte een aantal fouten die Joep bekwaam afstrafte en alsnog de partij won. Martijn 
verloor op het eerste bord zodat deze match met een gelijkspel eindigde. 
  
De Wegwijzer uit Apeldoorn was geen onbekende van het team. In de kwartfinale hadden 
we in de laatste ronde al tegen deze school gespeeld. Uitslag 2-2. Het zou een zeer 
spannende match worden met een bizarre ontknoping. Wij hadden twee matchpunten 
nodig om volop mee te doen voor de derde plaats en de tegenstander wist nog geen 
matchpunten te scoren. Martijn en Joep waren al heel snel klaar met hun partij. Joep verloor 



nadat hij zijn Dame kwijtraakte. Martijn won, zodat de stand in evenwicht was. Levi speelde 
veel rustiger dan in eerdere partijen en moest uitkijken voor pat met een overwicht aan 
stukken. Hij maakte zijn partij bekwaam af. Een voorsprong voor het team maar nu nog een 
half bordpunt erbij voor de volle buit; 2 matchpunten. Hugo speelde tegen het enige meisje 
op dit kampioenschap. In de kwartfinale wist hij nog heel snel te winnen maar vandaag was 
het anders. Hugo stond een paar pionnen achter maar bood geen remise aan. Het leek 
verkeerd af te lopen. Hugo stond behoorlijk onder druk en zijn Koning was al het hele bord 
over gejaagd naar veld C2. De Koning van de tegenstander stond op A2. Hugo had dit 
gezien, de Koning kon geen kant op bij een schaakje. Met afruilen van pionnen kwam de 
hele A rij open te liggen en met Toren A8 was het mat! Zelden zo’n ontknoping gezien. Het 
was de enige partij die nog werd gespeeld in de zaal met heel veel toeschouwers die muisstil 
waren. Je moet dan heel rustig blijven en je zenuwen onder controle hebben. Topsport! 
 

 
  
Weer twee matchpunten waarmee het totaal op 5 kwam. Dus rekenen wat er moest 
gebeuren in de laatste ronde. Tegenstander was Het Baken uit Zaandam waar we in de 
halve finale van verloren en een heel goed team welke op dat moment aan de leiding stond. 
Met 5 matchpunten stonden we op de derde plaats en we nog een concurrent voor die 
positie, de Daltonschool. Zij lagen 2 matchpunten achter en zij hadden ook een zware 
tegenstander de Europaschool. Met de ouders en begeleiders van het Baken hadden we 
leuke contacten en ook de jongens onderling. Voor aanvang van de match hadden ze 
onderling afgesproken dat ze allemaal remise zouden spelen, zij het kampioenschap en wij 
de derde plaats. Natuurlijk vonden de teamleiders dat geen goed idee, niet fair en 
onsportief naar de andere teams. Ga er maar voor spelen was de opdracht. 
  
Onze jongens waren nog volop bezig aan hun partijen toen de Amsterdammers een 2–0 
voorsprong namen op de Daltonschool. Natuurlijk hadden de jongens deze tussenstand 
meegekregen. Ik zag ze regelmatig achterom kijken. Met deze tussenstand was de 
beslissing gevallen. Het team is derde van Nederland! Vanaf dat moment zag ik de 
concentratie wat wegebben bij de jongens. Hugo en Levi verloren, Joep stond in een lastige 



stelling en Martijn wist een kleine achterstand om te buigen naar een voorsprong. De 
tegenstander van Martijn had geluk dat Martijn niet scherp meer was. Met een voorsprong 
van twee pionnen werd het toch nog remise, Koning/Toren tegen Koning/Toren. Joep 
verloor zijn partij maar dat was voor de statistieken. De Europaschool won met 4-0 en wij 
verloren met 0.5-3.5. Ruim voldoende voor brons op het kampioenschap! 
 

 
  
Tijdens de prijsuitreiking werden alle teams naar voren geroepen. Jammer dat er voor de 
scholen die 4e, 5e en 6e werden geen aandenken was. Ik sprak iemand van de organisatie 
vlak voor de uitreiking. Hij vertelde mij dat daar volgend jaar aan gedacht zou worden. Een 
medaille voor die teams was zeker op zijn plaats, het is niet niks om 3 keer naar Leiderdorp 
te reizen. Onze jongens kregen een medaille (ook onze reserve Ruben) en een mooie beker.  
  
Na de prijsuitreiking zijn buiten nog foto´s gemaakt. Onze felicitaties gaan natuurlijk uit 
naar het winnende team, Het Baken uit Zaandam. De terechte Nederlands Kampioen! Voor 
volgend jaar ziet het er weer goed uit. De concurrentie had veel groep 8 leerlingen in de 
teams. Ons team kan volgend jaar weer meedoen, behalve Levi. Hij gaat verhuizen naar 
Enschede. Binnen de school is voldoende aanwas om weer een sterk eerste team te vormen. 
  
Volgend jaar beginnen we weer aan dit kampioenschap, natuurlijk zijn we favoriet in de 
voorronde. Maar alles begint weer bij de kampioenschappen stad Groningen. Alles is dan 
weer mogelijk. Het was fantastisch om het allemaal mee te maken, ook de ouders die 
meegereisd zijn hebben genoten van het kampioenschap. Als teamleider kan je niet zo heel 
veel doen. Spelers op tijd achter het bord, instructies en dan moeten ze het zelf doen. Ik ben 
trots op de jongens die de derde plaats van Nederland hebben behaald en natuurlijk ook op 
het tweede team. Zij zijn met teamleider Niels 18evan Nederland geworden! Ook wil ik de 
ouders bedanken voor het rijden naar Leiderdorp en hun support! Geweldig! 

Op de terugweg naar Groningen dit keer geen Mac Donalds, we kozen voor een gezellige 
pizzeria in Joure. Een leuke afsluiting van een enerverend schoolschaak seizoen. 



Matthijs en Sytze winnen eerste GP beker, Jonas 
3e in klassement 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 juni, 2011 - 22:10 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 18. juni 2011 

Inleidend overzichtstekst: Ronald 

Vandaag stond het laatste Grand Prix toernooi op de agenda. Net als de laatste jaren 

(waarom weet ik niet) de GP Unitas. Met 7 clubleden verschenen we aan de start. Wat 

minder dan normaal maar we hadden concurrentie van voetbal toernooien en niet te 

vergeten de afgelopen weken moesten we veel reizen voor het NK scholen. Bovendien staat 

de Pupillendag volgende week op de agenda, dus voor een aantal jongens even rustig aan. 

Jonas had nog een kleine kans om winnaar te worden van het GP klassement. Het lukte 

helaas niet om die positie te bereiken. Jonas zat in de lastige A groep met veel sterke 

spelers. De 1.5 punten die Jonas scoorde waren niet voldoende, hij moest zelf een plekje 

inleveren maar: een geweldige prestatie, een derde plaats. We moeten ook niet vergeten 

dat hij heel vaak uitkwam in de A groep! Winnaar werd Ruben Bourgonjen (Ten Boer) en de 

tweede plaats ging naar Raymond Oord (v/d Linde) die in een geweldige vorm het toernooi 

wist te winnen! Onze felicitaties voor beide jongens! 

In groep G speelden Sytze, Matthijs en Pieter. Matthijs scoorde 7 punten, goed voor de 

derde plaats. Sytze haalde half puntje meer en werd tweede. Voor beide jongens hun eerste 

beker en die is, zoals we allemaal weten, heel speciaal! 

Later meer (= het verslag onder de foto's) 

 

 



 

 

Tekst: Anders 
 
Het laatste toernooi in de Grand Prix cyclus vond plaats in het Jannes van der Wal 
Denksportcentrum aan de Oliemuldersweg, georganiseerd door Unitas. Zeven 
Paardensprongers deden mee. Een redelijk aantal, maar het zijn er meer geweest op 
eerdere toernooien. Misschien had het te maken met de Pinkstervakantie en wellicht speelt 
schaakmoeheid hier aan het (naderende) einde van het schaakseizoen ook een rol. In ieder 
geval speelden ze allemaal in het bekende gele Paardensprong T-shirt. Natuurlijk gingen de 
spelers voor de bekers in het toernooi zelf, maar er stond meer op het spel, namelijk Grand 
Prix punten. Jonas, tweede in het GP-klassement, moest proberen de voorsprong van 
koploper Ruben uit Ten Boer goed te maken en voor Jaimey (achtste in het GP-klassement) 
bestond de mogelijkheid om in de top-5 te eindigen. En verder waren er natuurlijk de 
talentenpunten (deelname aan een GP levert twee punten op en een beker een extra punt), 
en natuurlijk de ratingpunten. 
  
In groep G speelden Pieter, Matthijs en Sytze negen ronden, en met groot succes. Pieter 
kende weliswaar een moeilijke start, maar in ronde 6 en 7 scoorde hij 100 % en ook al 
verloor hij de twee laatste partijen, een knappe prestatie van de speler met de op een 
laagste rating in de groep. De rating van Matthijs gaf vooraf aan dat hij in de middenmoot 
zou kunnen eindigen, maar Matthijs wilde het anders en met 7 uit 9 werd hij knap derde. In 
ronde 8 won Matthijs de onderlinge partij van Sytze, waarna Matthijs 7 punten had en Sytze 
6,5. Maar in de laatste ronde verloor Matthijs en won Sytze, die met 7,5 punten op een 
mooie twee plek eindigde. Voor zowel Matthijs als Sytze was dit hun eerste beker! 
 
In deze groep (G) zag ik een aantal herdersmatten en "gewone" matten op f2/f7, waarvan 
een aantal uitgevoerd door onze spelers (dit laat weer zien dat het zich loont om de velden 
f2/f7 in de gaten te houden). In deze groep zag ik ook dat de tegenstander van Sytze een 
illegale zet deed met de koning. Daarna deed de speler een zet met een ander stuk, maar 
aangeraakt is zetten, en de betreffende speler had dus de koning moeten zetten. Dat had 
weliswaar tot gevolg gehad dat Sytze in de volgende zet mat had kunnen zetten, en dat was 
fijn geweest, want Sytze stond een Dame achter. Maar wat gebeurde er: Sytze zei niets, 
maar dat moet je wel doen in zo'n situatie! Aangeraakt is en blijft zetten. Gelukkig lukte het 



Sytze om alle stukken af te ruilen, zodat hij met zijn leger van pionnen toch kon winnen. 
  
In groep D moest Jaimey dus proberen GP-punten te winnen. Dat leek niet makkelijk te 
worden, want Jaimey was als laatste ingedeeld in groep D. Maar het begon goed. Jaimey 
won een mooie aanval partij. Ook in deze partij zag ik dat de tegenstander (niet bewust) 
probeerde zijn Loper te zetten, waardoor zijn Koning dan schaak stond. Gelukkig zei Jaimey 
er iets van en na twee zetten kon Jaimey mat zetten. In de volgende drie rondes scoorde 
Jaimey 50 %, en met een mooie eindsprint zou hij nog een aantal (GP-)punten kunnen 
pakken, en wie weet in de top-5 eindigen. Maar helaas zat er niet meer in voor Jaimey, die 
verder een erg mooie Grand Prix cyclus heeft gedraaid, met deelname aan alle GPs m.u.v. 
Scepu. 
 
In groep B speelden Hugo en Niels. Ze begonnen allebei met een verlies, maar daarna won 
Niels de volgende drie partijen en was dus goed op weg om zijn (rating)favorietenrol waar te 
maken, maar de laatste drie partijen leverden helaas slechts een half punt op. Niels eindigde 
toch op een vierde plek (was dit GP Scepu geweest had dit een troostprijs opgeleverd). 
Hugo had niet echt zijn dag, maar wist desalniettemin toch twee punten binnen te halen. 
Hugo heeft natuurlijk ook in de laatste weken veel energie gestoken in zijn uitstekende 
prestaties op het NK Schoolschaken.  
  
Jonas speelde voor de zevende keer dit seizoen in de A-groep en ook dit toernooi was de 
groep sterk bezet. Jonas was op jacht naar een aantal GP-punten waarmee hij de eerste 
plek in het GP-klassement terug kon veroveren. Jonas speelde veel mooie partijen maar op 
bepaalde momenten miste hij net scherpte in verder goede en comfortabele stellingen. Hij 
scoorde 1,5 punt uit vijf partijen waarmee hij genoeg GP-punten scoorde voor een derde 
plaats. Een mooie verbetering t.o.v. vorig jaar toen Jonas vierde in het totaalklassement 
werd. Felicitaties aan nummer 1 en 2, Ruben en Raymon en ook aan nummer 4 en 5, 
Thijmen en Koen. Na afloop van de prijsuitreiking kreeg Jonas van Ruben een fles appel-
champagne met vier champagneglazen, met felicitaties voor een goed schaakseizoen. Een 
erg sportief gebaar van de familie Bourgonjen, die Jonas volgende week terug ziet op de 
Nationale Pupillendag in Roosendaal. 
  
Een punt voor verbetering van dit toernooi is een minder rumoerige speellocatie, zodat de 
wedstrijdleider niet (te vaak) tot rust hoeft te manen. Verder was de GP Unitas een toernooi 
dat goed verliep, maar helaas zonder een spetterende afsluiting van de lange Grand Prix 
cyclus. 
 
  

 

  

 
  

 

 

 



Schoolschakers in het zonnetje gezet 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 23 juni, 2011 - 22:02 

De succesvolle schoolschakers van de Dom Helder Camara School zijn vanmiddag op school 
in het zonnetje gezet. De schakers van beide teams kregen een mooie medaille van de 
school voor de geweldige 3e en 18e plaats op het NK scholen. Helaas was groep 6a op de 
schooltuinen. Bij het uitgaan van de school hebben de jongens uit deze groep de medaille 
gekregen. Waut was door ziekte niet op school maar heeft de medaille van zijn vader 
gekregen. Koen ontbreekt op de foto's. 
We konden hem bij het maken van de foto's niet vinden. In de komende maandbrief van de 
school verschijnt een stukje over de schoolschakers. In de Beijumkrant die rond dit weekend 
uitkomt een leuk verslag van de schoolschakers. 
 

 
De schakers en teamleiders bij de gewonnen prijzen dit seizoen. 
 

 

 

 

 



Derde plaats voor Daniel in bekercompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 juni, 2011 - 22:03 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 24. juni 2011 
Veel clubleden waren vandaag op schoolreisje en een aantal schakers vertrok vanmiddag al 
naar Roosendaal voor de Nationale Pupillendag. Een rustige middag, wat goed uitkwam. 
Miryam kon niet aanwezig zijn en Bram en Sjoerd moesten eerder weg. In de 
bekercompetitie werd gespeeld voor de derde plaats. Harm en Daniel speelden twee keer 
tegen elkaar. Daniel won beide partijen en is daarmee derde geworden. In de 
clubcompetitie werden een paar inhaalpartijen gespeeld. Thom verloor twee keer, van 
Marcus en broer Harm, die goede zaken doet in groep C. In groep E won Pieter voor de 
eerste keer. Hij was Nathan de baas. In groep A ging Daan mat achter de paaltjes, dat was 
jammer voor Daan want hij stond een toren en een paard voor!  
Komende vrijdag staan in een aantal groepen de laatste speelronde op het programma. In 
de bekercompetitie wordt ook de tweede finale partij tussen Joep en Jonas gespeeld! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonas NEDERLANDS KAMPIOEN cat. G, 
superprestaties van alle Paardensprongers 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 juni, 2011 - 21:27 

Wedstrijddatum:  
 zaterdag, 25. juni 2011 

De Nationale Pupillendag is voor onze club een van de hoogtepunten van het seizoen. De 

afgelopen vier jaar wisten meerdere schakers zich voor dit toernooi te kwalificeren. Na een 

slecht georganiseerd toernooi vorig jaar in Oosterhout, werd het toernooi dit jaar voor het 

eerst georganiseerd in Roosendaal. De plaatselijke club SV de Pion was gastheer en 

organisator.  

De meeste schakers vertrokken vrijdag al naar het zuiden van het land om s ‘morgens fris 

achter het bord te zitten. Bram, Niels en ik togen s ‘morgens om 9 uur naar Brabant. En wie 

troffen we bij aankomst aan? Juist Hiddo! 

Mooi schaakweer vandaag, regen de hele dag bij een graadje of 15, als ik dit schrijf een 

dubbele temperatuur. De mussen vallen van het dak. 

 

 
 

De vraag bij elk toernooi is: laat je de ouders toe in de speelzaal. Bij eerdere pupillendagen 

in Gouda kregen ouders en begeleiders een badge om in de speelzaal te mogen komen. Op 

dit toernooi was het niet toegestaan, wat denk ik, de rust ten goede is gekomen. De partijen 

waren toch goed te volgen. Er werd in de groepen gespeeld op 30 liveborden. Via de vele 

aangesloten computers en eigen laptops konden we de partijen goed volgen. 

 

Voor NOSBO meisjeskampioen bij de H'tjes, Tess, was het haar debuut op een NK. Zij 

kwam uit in de jongste groep. De meeste partijen die ze speelde waren heel snel klaar. Ik 

denk dat ze erg onder de indruk was van het schaak spektakel want de eerste vijf partijen 

gingen verloren. Op basis van de rating van de tegenstanders was er misschien wat meer te 

halen. Toch ging ze niet puntloos naar huis. In de twee laatste ronden speelde ze twee keer 

remise. Een hele ervaring voor Tess, en je hebt wel gespeeld op een Nederlands 

Kampioenschap! 



 

In de G groep, de achtjarigen, twee Paardensprongers die misschien beide op het podium 

konden komen: Eelke (kampioen bij de H'tjes in 2010) en Jonas die op basis van zijn rating 

de favoriet was. 

Eelke verloor zijn eerste partij waarna hij 4.5 punten uit vijf partijen binnenhaalde. In de 

laatste ronde lagen er kansen op winst en podiumplaats. In het eindspel stond Eelke beter. 

Met wit had hij kans om een Pion te laten promoveren. Zwart kon dat ook maar wit had het 

initiatief met een Toren als hulp. Het leek goed te gaan maar vanaf zet 40 ging het toch mis. 

Zwart profiteerde en de partij ging verloren. Jammer, maar heeft vast te maken met een 

vermoeiende dag. Als Eelke de stelling opnieuw mag uitspelen dan zul je zien dat het dan 

wel goed gaat. Toch een hele fraaie 10e plaats voor Eelke, gewoon in de top van Nederland. 

 

 
 

Jonas won zijn eerste drie partijen vrij eenvoudig. In de vierde ronde stond de match op het 

programma tegen zijn concurrent Maarten Hoeneveld. Het werd een zeer boeiende match 

waar beide spelers goed hun tijd namen. Jonas met zwart had het knap lastig en kwam in de 

partij een aantal keren goed weg. Geluk moet je soms hebben! Nadat de stukken afgeruild 

waren wist Jonas de partij te beslissen. De weg naar de titel lag nu open. In ronde 5 en 6 wist 

Jonas te winnen maar in de zevende en laatste ronde toch nog een lastige partij voor Jonas. 

Remise was voldoende voor het kampioenschap maar Jonas ging voor een 100% score en 

die kwam. Jonas bleef rustig en dacht goed na. Een toch wel lastig eindspel beheerste Jonas 

beter dan zijn tegenstander. Zonder last van zenuwen was de titel binnen. Ik zag toch 

mensen met zenuwen rondlopen: zijn ouders! Zelden heb ik Anders zo nerveus zien 

rondlopen als vandaag! De favorietenrol heeft Jonas met verve waargemaakt: de 

Nederlandse titel! Voor het eerst hebben we een nationaal kampioen op de club! 

 

In de F groep ook twee deelnemers; Daan en Levi. Daan zit al een tijdje in een schaakdipje. 

Vandaag de kans om eruit te komen door een goede prestatie neer te zetten. In de eerste 

ronde verloor Daan. Daarna ging het een stuk beter. Met 3.5 punten uit de volgende 5 

partijen was een 50% score al zeker. In de laatste ronde werd het remise. Ik heb de partij 

nog even gezien en dan rijst de vraag was het remise. Wie het aanbod heeft gedaan weet ik 

(nog) niet maar er lagen misschien kansen op winst. Met 4 punten staat Daan toch mooi op 



de 20e plaats. Een goed resultaat in een deelnemersveld van 50 schakers! 

 

Levi stond in het deelnemersveld op basis van rating op de 5e plaats. Vandaag schaakte hij 

voor het laatst in ons gele clubshirt. Tijdens het scholen kampioenschap zat Levi nog 

onrustig achter het bord. Snel spelend en ook snel afgeleid. Vandaag zagen we een hele 

andere Levi. Bij de lokalen konden we door het raam kijken en zagen we Levi vlak bij. Hij zag 

ook dat wij hem volgden en dat leidde hem wel af. Daarom besloten we maar even te kijken 

om daarna weer achter de PC de partij te volgen. 

 

Levi speelde voortreffelijk, rustig, goed nadenkend en stond na 4 ronden met een 100% 

score in de top van het klassement. In ronde 5 volgde een daverende verrassing. Levi won 

met een prachtige mat met twee Lopers midden op het bord tegen de favoriet Sjoerd van 

Roon. Ik zag Levi de trap oprennen: ik heb gewonnen! Op het scherm stond een remise 

uitslag maar de stelling was duidelijk, winst voor Levi. De uitslag werd even later 

gecorrigeerd. Levi op weg naar de titel? Helaas daarna was het over, concentratie weg want 

er lagen in ronde 6 en 7 zeker kansen op winst. De tegenstanders hadden een lagere rating, 

maar dat zegt niet zo heel veel! Of Levi de beker voor de vijfde plaats zou halen was 

afwachten tot de prijsuitreiking. 

 

Voorafgaande aan de prijsuitreiking was er nog van alles te winnen tijdens de loterij. In een 

bomvolle kantine wonnen veel schakers nog een leuke prijs. Nederlands Kampioen Jonas 

kreeg een kroon op zijn hoofd en mocht voor de foto's plaats nemen in een heuse 

Koningszetel. Het enige verschil met de anderen: hij mocht daar langer zitten dan de rest.  

 

 
 

Voordat de prijsuitreiking bij de G'tjes begon, rende Niels naar de computers waar Levi 

spelletjes speelde. Levi moest er wel zijn als hij in de prijzen ging vallen. En dat gebeurde. 

Met slecht 1 weerstandspunt verschil mocht hij de beker voor de vijfde prijs in ontvangst 

nemen. Een beloning voor heel goed toernooi! 

 

Alle deelnemers gingen met een mooie medaille naar huis. 

 



De schakers hebben een superprestatie neergezet op dit toernooi. Niet eerder eindigden we 

zo hoog in het klassement (zie eregalerij). Ook de andere NOSBO schakers deden het erg 

goed. Dat levert zeker extra plaatsen op voor volgend jaar! Jonas is in ieder geval de eerste 

NOSBO schaker die zich met het kampioenschap heeft geplaatst. 

 

Een groot compliment aan de organisatie. Zij hebben een heel goed toernooi neergezet. 

Heel veel mensen die duidelijk herkenbaar waren aan hun oranje shirt. Strakke regels in het 

stiltegebied. Zelf met de deuren van de lokalen dicht was het rustig en opvallend het bordje 

"einde stiltegebied". 

De komende jaren wordt weer gespeeld in Roosendaal. Een eind rijden, 280 km, maar het is 

zeker de moeite waard om de reis te ondernemen! 

 

 

 

Eerste beslissingen interne competitie, barrage 
in de beker! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 juli, 2011 - 20:13 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 1. juli 2011 
Natuurlijk werd op de clubmiddag nog even aandacht besteed aan de Nationele Pupillendag 
waar onze 5 clubleden fantastisch hebben gescoord! En natuurlijk het schoolschaakteam, 
derde van Nederland. Hoe mooier kan het allemaal worden? 
 
In de competitie zijn er vanmiddag beslissingen gevallen. In groep B won Ruben van Eline. 
Met deze winst is Ruben de winnaar in de groep. Koen had nog kans op de eerste plaats 
maar verloor van Kasper. Koen is uitgespeeld met 6 punten en Kasper kan dezelfde score 
halen maar moet dan wel winnen van Eelke. Dan wordt het voor ons rekenen op SB punten. 
Eelke won van Niek en met twee partijen die hij nog moet spelen kan hij nog derde worden.  
 
In groep C is Harm de winnaar, met 7 punten uit 10 partijen is hij niet meer in te halen. Joris 
speelde remise tegen Sieger, wat voor Joris voldoende is voor zilver in de groep. Voor de 
derde plaats is nog geen beslissing gevallen. Marcus won van Ward en met 5 punten staat 
hij derde. Thom moet nog een partij inhalen en kan ook op 5 punten komen. Ook in deze 
groep wordt het rekenen met SB punten als Thom wint. 
 
Jort is koploper in groep D waar geen partijen werden gespeeld. In deze groep heeft Jaimey 
nog alle kans om Jort in te halen. Komende vrijdag spelen ze tegen elkaar. Bij winst komt 
Jaimey op gelijke hoogte en heeft nog een partij tegoed tegen Waut. Voor de derde plaats 
heeft Waut alles in eigen hand. 
 
Matthijs is in de E groep met 6 punten zeker van brons. Koploopster Ilje moet afwachten 
wat Sytze gaat doen in de twee nog te spelen partijen. Bij winst op Tess en Pieter is de 



eerste plaats op onderling resultaat voor Sytze. 
 
In groep A, de strijdt om het fel begeerde clubkampioenschap won Martijn van Daniel. Een 
belangrijk punt voor de regerend clubkampioen. Martijn komt op 9 punten en heeft de 
koplopers Jonas en Joep in zicht. Hugo won van Daan en klimt in het klassement.  
Inmiddels is er wat onduidelijkheid over de uitslag van de partij tussen Hugo en Martijn in 
ronde zes. De uitslag zou volgens Martijn verkeerd zijn opgeschreven. Martijn weet zeker 
dat hij gewonnen heeft. Helaas kunnen we op dit moment niets in verslagen of foto's terug 
vinden. Wordt vervolgt... 
 
In de bekercompetitie won Jonas van Joep. De finale krijgt a.s. vrijdag een vervolg. Eerst 
twee keer snelschaken met 5 minuten op de klok. Mocht de stand gelijk zijn dan gaan we 
verder met voor wit 6 minuten en voor zwart 5 minuten op de klok. Wit moet mat geven en 
zwart heeft voldoende aan een remise. 
 
Deze partijen worden net als alle competitieduels gespeeld in de kleine zaal. Vanaf 15.10 uur 
is dit stilte gebied. Een aantal schakers moeten nog partijen inhalen. We willen graag dat 
alle partijen vrijdag gespeeld zijn. Het programma (tussen haakjes de groep): 
15.10 Niels - Jonas (A) 
15.45 Joep - Jonas (beker) 
16.30 Daniel - Jonas (A), Niels - Joep (A), Hugo - Martijn (A), Kasper - Eelke (B), Jaimey - 
Waut (D) 
            Sytze - Tess (E) 
17.00 Jonas - Martijn (A), Joep - Daniel (A), Ruben - Eelke (B), Waut - Danny (D), Jort - 
Jaimey (D) 
            Pieter - Sytze (E) 
 
Thom kan niet aanwezig zijn. Zijn partij tegen Ward wordt op de laatste clubmiddag 
gespeeld. 
Pieter doet eerst zijn stap 1 examen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Superleuk schaakvoetbal toernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 juli, 2011 - 21:27 

Wedstrijddatum:  
 zondag, 3. juli 2011 
Voor de tweede keer organiseerde Hiddo vanmiddag het schaakvoetbaltoernooi. Een leuke 
afsluiting van het schaakseizoen. Wat ons betreft wordt dit een traditie. Vorig jaar was het 
erg warm en waren de kinderen al ver voor de laatste ronde gesloopt. Nu zat het mee, 
bewolking bij een aangename temperatuur. Met 12 deelnemende teams, onder andere uit 
Friesland, was het toernooi beter bezet dan vorig jaar. Acht kinderen van onze club gaven 
zich op en we maakten 2 teams die ongeveer even sterk waren. Wat extra leuk is, de teams 
schrijven zich niet in onder de clubnaam maar onder een eigen schaak/voetbal naam. 
 

 
De Veldheer in overleg! Merijn denkt na over de strategie! 
 

 
Het Promotieveld, goede stemming! 
 
Het team Promotieveld (Jonas, Niels, Jaimey en Sytze) speelden in poule A en team 
Veldheer (Martijn, Daan, Ruben en Merijn) kwamen uit in poule B. Het Promotieveld 
speelde tegen de tegenstanders eerst voetbal en daarna schaken. De Veldheer speelde in 



omgekeerde volgorde. 
De uitslagen van team Promotieveld met teamleider Anders: 

Promotieveld Voetbal 

S Pionnen 0 - 7 

Counterpionnen 0 - 2 

Beesten 0 - 2 

FC Magic 1 - 1 

Pettefletvogels 3 - 0 

7e/ 8e plaats: Dribbelkoningen 1 - 6 

En van team De Veldheer met teamleider Ronald: 

De Veldheer Voetbal 

Dribbelkoningen 1 - 4 

Sweachterboys 0 - 3 

Lopers 1 - 1 

Boerenboys 0 - 1 

Kampioenen 0 - 7 

11e/12e plaats Pettefletvogels 4 - 0 

De teams werden dus 8e en 11e. Natuurlijk was dit een toernooi om plezier te hebben en dat 
is meer dan gelukt. Jammer dat bij met name het voetbal het leeftijd verschil erg zwaar 
weegt en als je als team ouder bent dan je tegenstander een achterstand simpel kan 
goedmaken. Daarbij: bordpunten tellen net zo zwaar mee als doelpunten, maar met 
schaken kan je maar 4 punten scoren, bij voetbal onbeperkt. Het voetbal lijkt dan de 
bovenliggende sport, maar moet dat niet een beetje in evenwicht zijn. Zomaar een voorstel 
aan de organisator: leeftijd indelen in twee groepen bijv. t/m 10 jaar, en een groep met de 
11,12 en 13 jarigen. En de doelpunten delen door twee met en maximum van 4 punten, net 
zoveel als je kan scoren bij schaken. Bij dit toernooi telt het clubbelang niet zo zwaar, dus 
teams kan je samenstellen met verschillende schaakclubs. Het is toch een klein wereldje. 
 
Bij de prijsuitreiking mochten alle deelnemers iets leuks uitkiezen van de grabbeltafel. Een 
Telegraaf van 3 dagen oud bleef als een van de weinige prijsjes liggen! Het team van de  



Jonas wint zowel beker als competitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juli, 2011 - 21:52 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 8. juli 2011 
De laatste partijen in de interne - en bekercompetitie zijn vanmiddag gespeeld. Een aantal 
jongens moesten nog veel spelen vandaar dat we al om 15.10 uur begonnen met de partij 
Niels - Jonas. 
Jonas won en mocht even later aanschuiven voor de snelschaak duels tegen Joep voor de 
beslissing wie de beker zou winnen. Op de klok voor beide spelers vijf minuten. We besloten 
dat de regel bij het snelschaken, claimen bij een onreglementaire zet met verlies van de 
partij, niet zou gelden. Gewoon schaken dus met minder tijd op de klok. 
 

 
 
In de eerste match ging het gelijk op, totdat in het eindspel Joep een Loper verloor. 
Daarmee was de partij beslist in het voordeel van Jonas. In de tweede partij kwam Joep op 
rozen na een Toren te hebben gewonnen. Een beslissingspartij leek aanstaande. 
Na een wat ongelukkige zet ging de Toren van Joep van het bord en met een aantal Pionnen 
meer won Jonas ook deze partij. Grote teleurstelling bij Joep maar wel een mooie tweede 
plaats. Jonas mag volgende week voor een jaar de wisselbeker in de prijzenkast zetten. 
 
In de competitie werden nog 11 partijen gespeeld. Sytze won twee keer, van Tess en Pieter. 
Sytze komt daarmee op gelijke hoogte met Ilja maar op onderling resultaat wint Sytze de E 
groep. 
Eelke viel in groep B net buiten de prijzen. Hij won van Kasper maar verloor later van 
groepswinnaar Ruben in een opmerkelijke partij waarin de winstkansen de ene keer bij 
Eelke lagen maar even later was er weer voordeel voor Ruben.  
 



 
 
Waut deed goede zaken in groep D met winst tegen Jaimey en Danny. Een mooie derde 
plaats als bekroning van een goed seizoen. Jaimey en Jort speelden remise, genoeg voor 
Jort om groep D te winnen. In de A groep twee remises in de partijen van Jonas. Martijn en 
Daniel wonnen een halfje.  
Martijn leek in het eindspel een voordeel te hebben met een paar Pionnen meer, maar winst 
zat er niet in. De remise tussen Daniel zien we niet zo vaak. Drie keer dezelfde stelling op 
het bord. Daniel claimde de remise terecht. 
Voor Martijn die later won van Hugo was dat niet genoeg om een gooi te doen naar de 
eerste plaats. 
Joep had vandaag zijn dag niet. Hij stond een Dame tegen een Toren voor tegen Niels maar 
ging toch mat. Met die uitslag werd Joep derde en Martijn legt beslag op de tweede plaats. 
 

 
 
Jonas verzamelde met de resultaten 5 punten voor het talenten klassement. Omdat Kasper 
de leider in de stand verloor, wint Jonas ook dit klassement. Alle uitslagen en standen staan 
op de site. 
 
Vrijdag is de laatste clubmiddag van het seizoen. Net als afgelopen jaren maken we er een 
feestelijke middag en avond van. We beginnen s ‘middags met een teamtoernooi. Om half 
zes de prijsuitreiking gevolgd door eten van het buffet. Rond kwart over zeven nemen de 



ouders het op tegen de kinderen. Vorig jaar wonnen de ouders met slechts een punt 
voorsprong. 

 

Kinderen winnen ruim van ouders op laatste 
clubmiddag van het seizoen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 juli, 2011 - 14:38 

Wedstrijddatum:  
 vrijdag, 15. juli 2011 

Het ouders tegen kinderen toernooi is al een paar jaar de afsluiting van het schaakseizoen. 

Vorig jaar wonnen de ouders met een half puntje verschil, zou het dit jaar ook zo spannend 

worden? Voordat het zover was speelden de schakers vanaf kwart over vier in 4 teams van 

8. Eerst schaken met 5 minuten op de klok en daarna nog een ronde duo schaken. Je zit dan 

met z'n tweeën achter het bord en je mag niet overleggen. Degene die het dichts bij de klok 

zit met de knop na iedere zet indrukken. 

Beide schakers moeten in de gedachte van de ander komen, wat is hij/zij van plan. Ziet 

hij/zij mijn plan. Leuk om te spelen en leerzaam. Helaas kon door tijdgebrek niet alle ronden 

gespeeld worden, immers om half zes was de prijsuitreiking en stonden we even stil bij ons 

vijf jarig bestaan. 

 

 
 

Toen we in 2006 begonnen met de club hadden we geen idee hoe de club zich zou 

ontwikkelen. Menige club had te kampen met een dalende jeugd aantallen. Met 8 

jeugdleden begonnen we destijds en dat aantal groeide in een snel tempo jaarlijks tot 36 in 

dit seizoen. Ook de resultaten groeien elk seizoen. We zijn o.a. al 5 jaar met meerdere 

kinderen aanwezig op de Pupillendag en ook bij het teamschaken doen we al 3 jaar met 

tijdens het NK, categorie E. Dat is maar een greep uit de successen. Je vindt een overzicht 

op onze site bij clubleden>eregalerij. We kunnen rustig stellen dat we in 5 jaar tijd zijn 

doorgegroeid naar misschien wel de grootste en meest succesvolle schaakclub van Noord - 

Nederland! De schakers kregen als presentje een beachset mee naar huis.  



 

Jonas ging met alle hoofdprijzen naar huis. Hij won het bekertoernooi en was de sterkste in 

de interne competitie. Ook won hij op het laatst het talentenklassement. Het verschil met 

de nr 2 Kasper was heel klein. Als Kasper zijn laatste partij had gewonnen dan was hij de 

winnaar geweest. De tweede plaats was goed voor een mooie medaille. Ruben won de 

medaille voor de derde plaats. Joep en Daniel, de nummers twee en drie in het 

bekertoernooi kregen ook een medaille voor hun mooie prestaties.  

Medailles waren er ook voor de eerste drie plaatsen in de groepen E t/m B van de interne 

competitie en de plaatsen 4 t/m 8 in groep A. De beker voor de derde plaats ging naar Joep 

en Martijn mocht de middelste maat beker in ontvangst nemen voor de tweede plaats. 

 

 
 

Om zes uur stond in de kleine zaal een buffet klaar, verzorgt door de ouders. Salades, 

hartige taarten, pizza punten, soep, stokbroden, toetjes, en veel meer.... Menig restaurant 

kan niet tippen aan wat hier allemaal stond! Heerlijk! 

 

Bij het ouders tegen kinderentoernooi werd gespeeld in teams van vier. Alleen de 

bordpunten telden en dat maakt meteen de eindstand. Met 16 borden en 5 speelronden zijn 

80 punten te verdelen. In het team van de ouders speelden ook de trainers Sjoerd en 

Miryam. De kinderen namen meteen in de eerste ronde een flinke voorsprong 11 - 5. 

Dat was voor de ouders direct een enorme tik waar ze niet meer overheen kwamen. 

Dezelfde cijfers in ronde twee en drie. In de vierde ronde scoorden de ouders een puntje 

meer. Die progressie wisten ze door te zetten in de laatste ronde 9 - 7. De kinderen wonnen 

ruim: 52 - 28! Toch zagen we leuke partijen, o.a. tussen Joep en Edwin en Anders tegen 

Jonas. 

 



 
 

En opvallend: twee keer ging trainster Miryam mat achter de paaltjes! Je traint de kinderen 

erop en het gebeurt bij jezelf, mij overkwam het vorig jaar ook op dit toernooi. Waren de 

ouders minder sterk dan vorig jaar of zijn de kinderen veel beter geworden? Ik denk het 

laatste! 

Volgend jaar herkansing voor de ouders..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kristian geboren op 8 augustus 
Ingezonden door Bram Baptist op 14 augustus, 2011 - 21:36 

Wedstrijddatum:  
 zondag, 14. augustus 2011 
Annelies en Bram zijn reuze blij met de geboorte van Kristian op maandag 8 augustus.  
Kristian liet lang op zich wachten, bijna twee weken "te laat". Nadat de ouders en Kristian 
een tijdje hadden doorgebracht in het ziekenhuis, mochten ze op 11 augustus naar huis. 
 
Tijd: 22.53 uur 
Lengte: 52,5 cm 
Gewicht: 3930 
 

 

 


