
We zijn begonnen: het nieuwe seizoen 

2018 - 2019 

Vrijdag, 7. september 2018 
 

Een bomvolle Hunzeborgh vanmiddag met heel veel ouders die getuige waren van de aftrap 
nieuw seizoen 2018 - 2019. Een seizoen waar we veel veranderen: nieuwe opzet interne en 
bekercompetitie, talentenklassement waar de clubleden veel punten kunnen scoren door 
extern te spelen op GP toernooien, persoonlijke kampioenschappen en kwalificaties voor 
nationale kampioenschappen. Maar er komt meer aan: een nieuwe website waaraan hard 
wordt gewerkt door Niels om deze op 28 september de lucht in te laten gaan, en een nieuw 
clubshirt. Deze hopen we ergens in november te kunnen dragen. Kortom een seizoen waar 
we bezig zijn met vernieuwen maar ook verjongen. Op de eerste clubmiddag van dit seizoen 
veel jonge kinderen die kennis maken met schaken en onze club. De actie verjongen die we 
vorig jaar hebben ingezet is dus een succes geworden! Dat biedt perspectief voor onze 
toekomst.  
 
Volgende week gaan we loten voor de bekercompetitie. Om op het ideale getal 32 te 
komen zijn drie partijen in de voorronde gespeeld. Jens won van Jacob, Imara van Robin en 
Annika van Lisa. Zij gaan volgende week de lotingsballetjes in, voor de eerste ronde in de 
bekercompetitie. Open loting knock - out. Dus afwachten wie je tegenkomt achter het 
bord.  
 
De start van de Grote Clubactie is op zaterdag 15 september. Volgende week vrijdag gaan 
de loten mee. Het clubrecord staat op 425 verkochte loten. Gaan we dit record verbreken? 
Dat is aan de clubleden maar ook de trainers doen mee om jullie te helpen. Alle kans om een 
mooi verkoopresultaat te halen met als prijs bij minimaal 10 verkochte loten (broers zussen 
15) de unieke SC de Paardensprong mok met je naam erop! Wie wil die niet! De tussenstand 
totaal verkochte loten houden we bij op de website. 

 

 

Loting beker, meteen mooie partijen in het vooruitzicht. 

Vrijdag, 14. september 2018 
 

Een drukke clubmiddag want we gaan nu echt van start. Vorige week de seizoens opening 
maar nu gaat het echt beginnen. Natuurlijk eerst het startschot van de Grote Clubactie die 
morgen van start gaat. We gaan voor een nieuw clubrecord waar we met de opbrengst 
materialen, clubshirts en natuurlijk een betaalbaar kampeerweekend kunnen bekostigen. 
En voor de clubleden, bede iets wat we binnen de club goed kunnen gebruiken.  



 
 
De bekerloting doen we altijd aan het begin van het seizoen. Dit jaar zit het toernooi in een 
nieuw jasje want we spelen niet meer een voorronde in groepjes maar meteen knock - out. 
Van 32 spelers kunnen we snel naar de laatste vier. Martijn en Ruben deden de loting, Tom 
zorgde voor de plakbandjes op het indelingsbord. In de loting meteen partijen waar 
sommigen niet gelukkig mee waren, zoals Rens. Hij komt in de eerste ronde Rogier tegen 
en wat te denken van Jorn - Jarne, Aron Eli Alia of Lars tegen Tom (onze jonge trainers doen 
ook mee!). De loting: 
Imara - Menko 
Jip - Jens 
Ruben - Hedde 
Robin - Pim 
Rogier - Rens 
Alexander - Casper 
Elliot - Mehran 
Pieter - Ties 
Ate - Tycho 
Lars - Tom 
Gianluca- Sebastian 
Aron - Eli Alia 
Jorn - Jarne 
Annika - Bram 
Eline - Ruben B. 
Berend - Boaz 
De speeldata voor de beker volgen later. Er worden twee partijen gespeeld, met wit en met 
zwart. Bij gelijke stand na deze partijen volgt vluggeren. De 16 winnaars gaan door naar de 



volgende ronde. Dan gaan we opnieuw loten. In de competitie is de eerste ronde gespeeld 
in de Konings, Dame en Toren divisie. Ook deze competitie opzet is nieuw. We 
spelen  zeven ronden in vier perioden. Na iedere periode volgt promotie en degradatie in de 
divisies. De kinderen die nieuw zijn en op proef, zijn nog niet ingedeeld. Als we voldoende 
clubleden hebben dan gaan we er nog een divisie aan toe voegen. De uitslagen volgen later 
op de site. Voor de interne competitie verdien je punten voor het talentenklassement, winst 
drie punten en remise 1 punt. Heb je een bye dan win je een punt voor de competitie maar 
geen punten voor het talentenklassement. Trouwens ook winst in de beker telt mee in het 
klassement als je doorgaat naar de volgende ronde 3 punten.  

 

Grote Clubactie van start, op weg naar een nieuw clubrecord? 

Zaterdag, 15. september 2018 
 

Vandaag is de Grote Clubactie van start gegaan. De actie voor onze club om ons 
kampeerweekend betaalbaar te houden, nieuwe materialen aan te schaffen en dit jaar een 
doel erbij nieuwe clubshirts waar we na jaren wel aan toe zijn. Met de Grote Clubactie 
kunnen we ook de contributie op een laag niveau houden want materiaal en vooral digitale 
klokken kosten best veel geld. Bijna alle klokken op onze club zijn betaald uit de 
opbrengsten van de Grote Clubactie. Bedenk wel dat een klok 50 Euro kost. 

 
 
Vrijdag hadden we een voorraad van 350 loten, deze zijn allemaal meegenomen door de 
clubleden en trainers. Gaan we een nieuw clubrecord vestigen? In 2015 verkochten we 419 
loten met Lars als topscoorder, hij verkocht 50 loten. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we 
dit aantal zomaar halen want ook de trainers helpen jullie natuurlijk weer mee, met ruim 
100 loten. Ieder clublid die minimaal 10 loten verkoopt (broers en zussen 15) krijgt de unieke 
SC de Paardensprong mok met je naam erop, in de kleur die je wilt. En voor de beste drie 
lotenverkopers ligt een bol.com cadeaubon klaar. Alle reden om flink te verkopen. Op 
iedere clubmiddag ligt een stapeltje loten klaar voor de verkoop. De tussen stand verkochte 
loten wordt wekelijks op de site bijgewerkt. 

 

 

 

 

 



 

Aron NOSBO stappenkampioen stap 2! 

Zaterdag, 22. september 2018 
 

Het NOSBO stappenkampioenschap is dit jaar de aftrap van het toernooi seizoen 2018 - 
2019. Het toernooi werd gespeeld in het Dorpshuis in Hoogkerk. Een prima speellocatie, 
voldoende ruimte voor veel schakers, goede parkeergelegenheid en consumpties tegen 
kindvriendelijke prijzen. Dit jaar trok het toernooi 42 deelnemers. Na jaren een dalend 
aantal deelnemers is de stijgende lijn weer ingezet. Gelukkig maar. Door Hiddo was ik 
gevraagd om mee te draaien als wedstrijdleider, in deze functie dus de hele dag aanwezig. 
Ondanks wegwerkzaamheden in Hoogkerk was iedereen op tijd aanwezig. Vijf 
Paardensprongers deden mee naast de vele kinderen uit de stad en Ten Boer. Jammer dat 
er weinig deelnemers waren uit de rest van de provincies.  

 
 
Boaz deed mee in de stap 1 groep en speelde naar behoren. In een van de zeven partijen 
kwam Boaz in een eindspel waar we juist op de clubmiddag van vrijdag mee hebben 
geoefend. Dit toeval leidde natuurlijk tot winst. Vier punten uit zeven partijen is een mooie 
score voor Boaz. Komende periode gaan we in zijn groep op de club veel bord oefeningen 
doen waar Boaz veel van kan leren en nog meer partijen kan winnen. Elliot kwam uit in de 
gecombineerde stap 3/4 groep met veel sterke spelers. Het seizoen is nog maar net 
begonnen en veel spelers moeten nog op gang komen. Dat zag ik ook bij Elliot die nog niet 
de scherpte heeft van vorig seizoen maar dat gaat goedkomen. Elliot heeft flinke stappen 
gezet in zijn schaakontwikkeling, die trend gaat hij zeker voortzetten. Elliot scoorde een 
mooie 50%, 3.5 uit 7 partijen. 



 
 
Op gang komen moet ook Eli Alia nog. Ze speelde een wisselend toernooi waarin ze bij 
sommige partijen goed wegkwam, met in een van de partijen bij een flinke achterstand mat 
achter de paaltjes kon geven. Dat geluk moet je soms hebben maar 4.5 punten is niet slecht 
maar het kon denk ik wel iets beter. Pech voor haar dat ze op WP punten vierde werd in de 
stap 2 groep. Wat voor Elliot geldt is zeker ook van toepassing op Eli Alia, dit seizoen gaat 
ze zich zeker verder ontwikkelen als een van de talentvolste meisjes in haar leeftijdsklasse in 
het NOSBO gebied. Aron speelde een heel sterk toernooi. Van de zeven partijen verloor hij 
er twee, waarvan eentje met pech want in een gewonnen eindspel ging Aron door de klok. 
In de laatste ronde speelde Aron voor het kampioenschap tegen Rowin van SC Ten Boer. 
Ook in deze partij speelde Aron uitstekend. In het eindspel bracht een dubbele aanval toren 
op koning/loper de beslissing. Met vijf punten werd Aron zeer verdiend NOSBO 
stappenkampioen stap 2. De eerste echte titel voor Aron die heel veel heeft geleerd van de 
bordtrainingen op de club. Ook zijn speelstijl en zekere spelhouding achter het bord zijn een 
heel verschil met vorig jaar. Jammer is wel dat Aron pas op latere leeftijd begonnen is met 
schaken. Maar dat kan nog ingehaald worden! 



 
 
Zijn zusje Imara speelde in de groep kinderen zonder een stap diploma. Zij is wel op jonge 
leeftijd begonnen met schaken en maakt ook vorderingen. In de opening moet ze nog wel 
het nodige leren maar daar gaan we komende tijd aan werken. Drie punten is een mooi 
resultaat om het seizoen mee te beginnen. Het leukste is te zien dat ze veel plezier heeft 
met schaken, dat is stap 1! Het aantal bekers per groep was van te voren vastgelegd. Bij 
groepen onder of met 10 deelnemers waren maar twee bekers te winnen. Deze keuze moet 
volgende seizoen maar worden teruggedraaid. Het levert wel teleurstelling op bij kinderen 
die derde worden. Eigenlijk moet je voor elke groep ongeacht het aantal deelnemers drie 
bekers klaar hebben staan. Een verkeerde bezuiniging lijkt mij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bekercompetitie van 32 naar 16 

Vrijdag, 5. oktober 2018 
 

In de bekercompetitie zijn vanmiddag 15 van de 16 matches gespeeld. De partijen tussen 
Ate en Tycho konden niet doorgaan omdat Ate andere verplichtingen had. Deze partijen 
worden binnenkort ingehaald. Op alle borden werden twee partijen gespeeld, een keer met 
wit en met zwart. Bij een gelijke eindstand volgde vluggeren. Dat gebeurde slechts op 4 
borden, Tom won van Lars, Ruben B van Eline en Robin won na drie spannende partijen 
vluggeren van Pim. Aron won de eerste partij vluggeren tegen Eli Alia, de tweede eindige in 
een remise waarmee Aron verder is. 

 
 
De andere uitslagen: 
Imara - Menko 0 - 2 
Jip - Jens 2 - 0 
Alexander - Casper 0 - 2 
Rogier - Rens 2 - 0 
Elliot - Mehran 2 - 0 
Jorn - Jarne 0 - 2 
Ruben - Hedde 2 - 0 
Berend - Boaz 1.5 - 0.5 
Pieter - Ties 2 - 0 
Gianluca - Sebastian 2 - 0 
Annika - Bram 0 - 2 



 
 
De volgende ronde in de beker wordt op 21 december gespeeld. Op de eerste clubmiddag 
na de herfstvakantie gaan we loten. Onze nieuwe clubleden en degene die in de voorronde 
werden uitgeschakeld kregen les in de kleine, natuurlijk werden daar ook partijen gespeeld 
om lekker te oefenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paardensprongers veroveren Schaakeiland Schiermonnikoog 

Zaterdag, 13. oktober 2018 
 

Een bijzondere dag vandaag. Het is Wereld Schaakdag, maar voor ons veel belangrijker 
Schiermonnikoog wordt uitgeroepen als eerste schaakeiland van de wereld. Als 
Paardenspronger wil je dat natuurlijk niet missen. Maar liefst 20 clubleden gaven zich op 
voor dit unieke gebeuren. Nog nooit in onze geschiedenis deden zoveel kinderen mee aan 
een Grand – Prix toernooi. En: nog nooit waren op Schiermonnikoog zoveel kinderen van 
een schaakclub. Naast al deze schakers gingen er ruim twintig ouders, broers en zussen mee 
naar het Waddeneiland. Sjoerd en ik gingen mee namens de trainersstaf voor de nodige 
begeleiding. 
  

 
De Paardensprong delegatie, helaas ontbreekt Pieter op de foto. 

De 13e was, voor de organisatie in handen van stichting Lytje Willem, bepaald geen 
ongeluks getal voor de 3e editie. Het was record warm voor 13 oktober, het kwik zou 
gedurende de dag oplopen tot bijna 25 graden. Reden voor veel mensen om er een dagje 
lekker op uit te gaan. Dat merkten we bij de boot die binnen no time helemaal vol zat en 
een tweede boot moest worden ingezet om alle dagjesmensen naar het eiland te krijgen. 
Op de boot werd natuurlijk geschaakt met de meegenomen materialen. Op 
Schiermonnikoog aangekomen was het dringen bij de bussen om naar het dorp te komen. 
Gelukkig was iedereen, ook de Paardensprongers die in de tweede boot zaten, op tijd om de 
opening ceremonie in het centrum van het dorp om 11 uur mee te maken. Burgemeester 
Ineke van Gent, geassisteerd door KNSB voorzitster Marleen van Amerongen riepen in hun 
speeches Schiermonnikoog uit tot eerste schaakeiland van de wereld. Ook schaakcoryfee 
Hans Böhm was bij de opening aanwezig. Böhm gaf later in de middag een simultaan en de 



clinic “leer schaken in één dag” waar een aantal Paardensprong ouders aan meededen. Na 
de toespraken werden twee schaaktafels met zitjes officieel geopend met een eerste zet 
door de burgemeester. Tijdens het gebeuren kwam er een man in een zwart uniform op de 
fiets langs, een soort van dorpsomroeper, die gewapend met bel en megafoon namens de 
gemeente kwam mededelen dat het eiland zonder gas zat. Een gaslek veroorzaakt door een 
boer op het vaste land, wat later op de dag nog gevolgen zou hebben. 
  

 
De dorpsomroeper, ziet er een beetje uit als veldwachter 

  
Na het officiële gebeuren was het tijd om in te schrijven voor het toernooi. Speellocatie 
Hotel van der Werf. Deelname was net als de voorgaande edities gratis en alle deelnemers 
kregen ook weer het leuke rode Lytje Willem T shirt. 64 Kinderen deden mee aan het 
toernooi waarvan bijna een derde deel van onze club. Onder de deelnemers heel veel 
beginners die willekeurig werden ingedeeld in de groepen F, G en H. Drie Paardensprongers 
speelden in de H groep: Jens, Anne en Casper. Jens is ons een na jongste clublid, zes lentes 
jong nog maar. Vandaag zijn eerste toernooi wat best spannend is en ook zonder zijn ouders 
erbij. Jens speelde twee keer remise en verloor de andere vijf partijen maar leuk om te zien 
dat hij al veel heeft geleerd maar bovenal heel veel plezier heeft. Anne, broertje van Ties is 
een tijdje op proef geweest maar vond het leren in de boekjes niet zo leuk. Toch schaar ik 
hem vandaag onder de Paardensprongers. Anne speelde een goed toernooi met twee 
remises en twee gewonnen partijen. Knap gedaan. Casper heeft de afgelopen weken veel 
openings oefeningen op de club gedaan en dat betaalde vandaag uit. Casper hield zich in de 
meeste partijen keurig aan het geleerde vier Paardenspel. Zes van de zeven partijen werden 
gewonnen wat de tweede plaats in de groep opleverde en voor Casper zijn eerste beker (op 
dit toernooi in de vorm van een vuurtoren)! In groep G speleden Lisa, Melle, Simon en Ties. 
Lisa had niet bepaald haar dag, zij verloor de zeven partijen. Melle, het broertje van Casper 



speelde ook zijn eerste toernooi. Met twee gewonnen partijen werd Melle zesde. Simon is 
proeflessen bij ons aan het volgen en kan al heel behoorlijk schaken. Vier gewonnen partijen 
en een remise zijn meestal goed voor een podium plaats maar vandaag helaas voor Simon 
net niet. Hij kwam een half puntje tekort voor de derde plaats. Natuurlijk altijd balen plek 
vier, maar Simon kan terugzien op een prima gespeeld toernooi. Net als Casper heeft Ties 
veel geoefend met de opening de afgelopen clubmiddagen. Ook bij hem ging het gewoon 
hartstikke goed. Net als Casper zes punten maar een treetje hoger op het erepodium, de 
eerste plaats in deze groep. En ook zijn eerste beker. 
  

 
De openingsceremonie 

Imara en Sebastian vielen in de F groep buiten de prijzen. Bij Imara zien we dat ze haar spel 
met name in de opening al flink heeft verbeterd. Wat voor haar nog wel lastig is een plan te 
maken hoe je stukken van je tegenstander kunt winnen. Maar dat gaat zeker nog komen 
want Imara leert snel. 2.5 Punten is een mooie score voor haar. Sebastian scoorde een 
puntje meer en werd toernooi kampioen van de patjes. Drie keer verscheen deze stelling op 
het bord, waarvan twee in het nadeel van Sebastian. Dat is natuurlijk jammer maar voor de 
trainers nieuwe arbeid. Boaz had net als zijn zusje Lisa niet bepaald zijn dag in groep D. Qua 
rating was hij de laagste in de groep en dat bleef Boaz helaas. Zulke dagen kom je als 
schaker gewoon tegen, vandaag lukte het niet, op naar het volgende toernooi. Gianluca 
scoorde 
drie punten, goed voor de 6e plaats, wat prima op zijn niveau was. Berend scoorde net als 
twee andere schakers vijf punten met een gelijk aantal SB punten dus vluggeren. Dat ligt 
Berend niet zo, hij verloor de twee partijtjes maar wel een mooi resultaat, de derde plaats. 
Berend zien we steeds beter spelen, dus een mooi beloning. En zijn tweede vuurtorentje! 
 
De broers Jorn en Hedde speelden in de C groep. De onderlinge partij werd door Hedde 



gewonnen. Naast deze partij won Hedde er nog twee, tegen de andere spelers die onder 
hem eindigden in deze groep. Jorn scoorde een half punt minder maar wat opvalt, hij won 
van de latere groepswinnaar en speelde remise tegen de nummer drie in de eindstand. Dan 
naar de groepen A en B. Zij speelden in een aparte ruimte in het hotel. Volgens de regels 
van het GP speelt groep A met 20 minuten op de klok in en groep van zes spelers. Deze 
regel werd vandaag misschien wel terecht overschreden met net zoveel deelnemers als de 
velden op het schaakbord, makkelijk deelbaar door acht. Maar er komt nog iets bij: het GP 
op Schiermonnikoog heeft een wisselbeker. Om die te winnen moet je in de A groep zitten 
in de huidige opzet. Groep B spelers en anderen uit lagere groepen kunnen deze 
wisselbeker niet winnen. Misschien iets voor de organisatie om daarover na te denken. 
Natuurlijk is er een niveau verschil met name tussen de A/B groep en de rest, maar A en B 
onderling? 
In de B groep vier Paardensprongers. Eli Alia was veruit de jongste, wat geen verbazing 
wekte want ze blijft doorgroeien. Het meisjestalent van onze club scoorde twee punten. 
Opvallend de winst die ze boekte tegen Elliot. Rens baalde vooraf met de indeling. Als 
laagste ratinghouder kwam hij terecht in de B groep en wist al voordat er een zet was 
gedaan dat hij alles zou verliezen. Na wat peptalk kroop Rens achter het bord en zie: drie 
gewonnen partijen. Jammer voor Rens dat hij van Elliot verloor in de laatste ronde. Winst 
was genoeg geweest voor de derde plaats. Maar wel wat winst voor zijn rating. Elliot kwam 
met de winst op Rens net niet op het podium, de vervelende vierde plaats met 3.5 punten. 
Opvalland: hij won van de latere groepswinnaar en speelde remise tegen Aron. Aron kwam 
wel op het podium met 5.5 punten op de tweede plaats. Aron blijft ons verbazen. Op latere 
leeftijd begonnen met schaken en nu zet hij forse stappen op weg naar de 1000 rating 
punten. Aron heeft ten opzichte van vorig seizoen veel meer rust gevonden achter het bord. 
Zit er zelfverzekerd bij en heeft er een tegenstander bij gekregen; de klok waar Aron echt op 
moet letten. Jammer dat Aron in de laatste ronde verloor waardoor hij tweede werd op 
onderling resultaat in deze groep. Voor Aron is de NJC, die hopelijk doorgaat, de uitkomst 
om verder door te groeien met meer tijd om zich verder te ontwikkelen. We gaan het zien, 
ook in de Koningsdivisie op de club waar hij aan kop gaat. In de A groep kon Pieter vandaag 
geen potten breken. Met een gewonnen partij eindigde Pieter als laatste. Typisch Pieter die 
hele goede toernooien wel eens afwisselt met wat mindere. Jip speelt heel weinig 
toernooien maar vandaag was hij er wel bij. Leuk om te zien! Jip won twee partijen o.a. die 
tegen Pieter. 
  



 
  

Het toernooi werd eerder afgesloten met de prijsuitreiking, i.v.m. een bruiloft die ook werd 
gehouden in de speelzaal. Een goede keuze van de organisatie om dit niet meer te doen in 
de zijstraat naast het hotel waar we voorgaande jaren moesten uitkijken voor fietsers, 
bussen en tractoren. Het grasveld schuin tegenover het hotel waar eerder op de dag de 
opening werd verricht is een ideale plek bij droog weer om de winnaars te huldigen. Na de 
prijsuitreiking gingen we op zoek naar een eetgelegenheid om iets te nuttigen voor vertrek 
naar het vasteland om 19.30 uur. De gaslek was nog niet gedicht aldus de dorpsomroeper 
die tegen zes uur langsfietste. In de plaatselijke snackbar genoten een aantal clubleden van 
de broodjes hamburger. Friet, een frikandel of kroket waren niet te krijgen, de 
frituurpannen op Schier werken op gas. Opnieuw volle bussen op weg naar de boot die weer 
helemaal vol zat. Moe maar voldaan van een mooie schaak dag stapten we rond kwart over 
acht van de boot, op weg naar de auto’s. 
Dank aan de organisatie voor een geweldige schaak dag op het eerste schaakeiland van de 
wereld! Ook dank aan de meegereisde ouders voor hun support! 
  



 
  
Heel veel foto's staan in ons nieuwe fotoboek, klik hier voor de reportage. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/schiermonnikoog-13-oktober.html


Afscheid Arjan 

Vrijdag, 19. oktober 2018 
 

Vanmiddag heeft de club afscheid genomen van trainer Arjan. Arjan is bijna drie jaar trainer 
geweest van de gevorderden groep. Door drukte met zijn studie heeft Arjan besloten om 
het schaken op een laag pitje te zetten. We verliezen helaas een belangrijke trainer maar 
hebben inmiddels al oplossingen. Natuurlijk ging Arjan niet met lege handen naar huis, een 
mooie cadeaubon, iets in de fles en natuurlijk de Sc de Paardensprong mok mocht Arjan na 
de speech van Bram in ontvangst nemen. Arjan bedankt voor je inzet en heel veel succes 
met je studie! We komen elkaar vast ergens weer tegen! 

 
 
Arjan heeft een aantal weken geleden aangegeven te willen stoppen, dus zijn we op zoek 
gegaan naar een nieuwe trainer en die hebben we snel gevonden. Sake Jan de Boer wordt 
onze nieuwe trainer voor de stap 1 en 2 kinderen. Sake Jan is geen onbekende bij de club. 
Zijn zoon Eelke is een van de grootste talenten in het noorden en was jarenlang lid van onze 
schaakclub. We hebben er dus een trainer bij die onze club erg goed kent. Sake Jan is een 
gediplomeerd trainer en gaat na de herfst vakantie het groepje van Ronald, zover het nu 
staat, overnemen. Ronald schuift door naar het groepje van Martijn tot de kerstvakantie. 
Mogelijk gaat Miryam als zij weer terug is daarna deze groep trainen. Martijn schuift door 
naar de groep die Arjan nu heeft. 

 

 

 



Zilver en brons in Hoogeveen 

Zaterdag, 20. oktober 2018 
 

Voorafgaande aan het Hoogeveen Schaaktoernooi werd afgelopen zaterdag een Grand - 
Prix toernooi georganiseerd. Onder de 41 deelnemers drie Paarensprongers. Elia Ali en Aron 
deden mee in de B groep. Voor Eli Ali is het nog wennen in de hogere groepen maar ze leert 
er veel van. Vandaag een puntje verdiend, dat gaat vast veel beter in de volgende 
toernooien. Aron bljft prijzen winnen. Ook nu was het weer raak, een mooie tweede plaats 
in groep B. 

 
 
In groep A speelde Pieter een heel stuk beter dan de week ervoor op Schiermonnikoog. Drie 
zeges, een remise en een verliespartij tegen de latere toernooi winnaar Arjan de Vries. 
Jammer van de remise, Pieter zette in tijdnood helaas pat maar wel weer een podiumplaats 
voor Pieter, dit keer derde. Op de foto tijdens de prijsuitreiking zien we Loek van Wely en 
Nick Schilder, schaak ambassadeur van de KNSB. 



 

 

Bekerloting: de laatste zestien 

Vrijdag 2 november 2018 

Na 1e ronde in de bekercompetitie zijn 16 spelers overgebleven waaronder een aantal 

beginnende schakers. Voorafgaande aan de clubmiddag is er geloot voor de volgende ronde 

die op 21 december wordt gespeeld.  

 



De loting verricht door Ruben, Tom en Martijn: 

Tom – Ruben, Elliot – Menko, Rogier – Ate, Robin – Jarne, Gianluca – Casper,  

Pieter – Berend, Jip – Ruben B. en Bram – Aron. 

 

Zo op het eerste gezicht geen gunstige loting voor de beginners, maar net als in het voetbal 

is er van alles mogelijk. Opvallend is dat twee van onze jongste trainers tegen elkaar gaan 

spelen, Tom en Ruben. Iedereen speelt weer twee keer tegen elkaar, met wit en met zwart. 

De namen van de winnaars gaan de loting balletjes in de derde ronde. 

 

Eerste diploma’s in het nieuwe seizoen 

Vrijdag 2 november 2018 

Vier diploma’s in het nieuwe seizoen. Robin en Bram hebben hun opstap 2 diploma met de 

maximale score een tien gehaald. Mehran heeft flink geoefend om het stap 1+ diploma te 

halen. Zijn examen werd beoordeeld met een 8. Oefenen deed ook Rogier voor stap 3. Met 

als mooi resultaat een 8.5 voor zijn examen. Gefeliciteerd allemaal! Op de foto ontbreken 

Bram en Robin i.v.m. de AVG. 

 

 

 

 

 

 

 



Periodekampioenen gehuldigd, Simon geslaagd! 

Vrijdag 16 november 2018 

De eerste periode in de interne competitie zit erop. De winnaars in de drie divisies kregen 

vanmiddag een medaille voor hun prestaties. Casper is winnaar geworden van de 

torendivisie. Elia Alia en Menko scoorden allebei 6 punten maar de WP punten van Elia Alia 

was een fractie hoger dus zij won de damedevisie. Aron werd de kampioen in de 

koningsdivisie en plaatst zich als eerste voor de halve finale om het clubkampioenschap. 

 

 

Ook deze week weer een geslaagde. Simon heeft examen gedaan voor stap 1 en is geslaagd 

met een negen, gefeliciteerd! 



 

 

Grote Clubactie: nieuw clubrecord 

Vrijdag 14 december 2018 

De Grote Clubactie 2018 zit erop. De trekking is inmiddels ook verricht, misschien heb jij een 

prijs gewonnen! We hebben een nieuw clubrecord gevestigd, met z’n allen hebben we 525 

loten verkocht. Op de eerste clubmiddag in 2019 gaan we dit vieren met 2 grote taarten, de 

SC de Paardensprong mok voor de 10+ loten verkopers en drie Bol.com cadeaukaarten voor 

de drie beste verkopers. 



 

Edgar geslaagd voor stap 1 

Vrijdag 14 december 2018 

Weer een clublid met een diploma. Edgar deed examen stap 1 en is geslaagd met een 8. 

Goed gedaan Edgar!  

 

 
 

 

MSV Meppel maatje te groot voor NJC team 1 

Vrijdag 14 december 2018 

Wat later dan in vorige jaren is de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC) van start gegaan. De 

NJC is een teamkampioenschap waar in onderlinge duels op vier borden wordt gespeeld. 

Winst op een bord levert een punt op, remise een half punt. De bordpunten worden bij 

elkaar opgeteld. Het team met de meeste bordpunten krijgt twee matchpunten. Een gelijke 

stand levert voor beide teams 1 matchpunt op. In de competitie stand tellen eerst de 



matchpunten voor de klassering, bij een onderling gelijk aantal matchpunten geeft het 

aantal bordpunten de beslissing wie op welke plaats staat. 

 

 
 

Het is alweer de 7e editie van deze zeer leuke en leerzame competitie met een speeltijd van 

45 minuten + 15 seconden op de klok voor de spelers. De eerste editie werd door onze club 

gewonnen, de vier seizoenen daarna was SG Staunton het beste team. Tot vorig jaar, want 

toen won SC Haren 1 de titel. In de competitie moet genoteerd worden wat mooie 

leermomenten voor de spelers oplevert want op de club gaan we de partij natuurlijk 

analyseren. Onze club doet dit seizoen mee met twee teams. In team 1 spelen Pieter, Aron, 

Elliot en Lars. Menko, Rens, Berend en Eli Alia vormen samen teams 2. Aron, Elliot en Eli Alia 

doen voor het eerst mee in de competitie. Elf teams hebben zich dit seizoen ingeschreven 

voor de NJC, SC Ten Boer, SC Leek, SG Staunton, SC Haren met twee teams, van der Linde uit 

Winschoten, MSV Meppel en de nieuwkomers SC Hoogeveen en de Matadoren uit 

Groningen. 

 



 
 

Voor de eerste ronde moesten we een uurtje rijden naar Meppel waar de thuisclub de aftrap 

organiseerde en tevens onze tegenstander was. Ons tweede team was vrij, wat goed 

uitkwam want door afzeggingen en ziekte konden we team 2 niet volledig invullen. Pieter 

kon niet meedoen in het team, Rens viel voor hem in op het vierde bord. Dit hield ook in dat 

de andere spelers een bord hoger speelden. Na de openingswoorden konden de teams even 

voor achten achter de borden. MSV Meppel is meteen een zware tegenstander voor het 

team, hun gemiddelde team rating ligt ruim 300 punten hoger. Elliot op bord twee, spelend 

met wit, was het eerste klaar. Hij verloor zijn partij waar, na analyse door zijn trainer Martijn 

hier thuis, zeker een beter resultaat mogelijk was geweest. Het is voor Elliot wennen om 

zoveel meer speeltijd te hebben dan in Grand – Prix toernooien. Dat is ook leren en analyse 

van de partij levert voor Elliot weer veel leermomenten op. Op bord drie verloor Lars met 

zwart een toren, dan sta je eigenlijk al verloren. Lars probeerde het nog wel maar zijn 

tegenstander maakte geen fouten. Rens speelde met de witte stukken ook een prima partij, 

zelfs toen hij een loper verloor stond Rens zeker niet verloren (ook al geanalyseerd door 

Martijn). Helaas zag hij de mat niet dus nog geen punten voor ons team. De speelzaal was al 

leeg toen Aron op bord 1 met zwart in een lastig toren/pionnen eindspel belandde. De 

stelling leek remise maar je weet nooit of iemand een foutje maakt. Aron was prima bij de 

les, hij zag na heen en weer geschuif van de torens drie keer dezelfde bordstelling dus 

remise. Heel knap gedaan van Aron met een tegenstander die bijna 400 punten meer achter 

zijn naam heeft staan. Met het halve punt redde Aron de eer voor ons team.  

 

 

 

 



 
Drie keer dezelfde bordstelling 

 

De volgende tegenstander van team 1 is van der Linde. team twee treft SG Staunton. Er 

wordt gespeeld op vrijdag 18 januari, locatie is nog niet bekend. In januari spelen onze NJC 

teams tegen elkaar. We zoeken nog naar een datum, waarschijnlijk zal dit op een 

vrijdagavond zijn als ook onze NOSBO teams thuis spelen. Dank aan MSV Meppel voor hun 

gastvrijheid! 

 

De andere uitslagen van ronde 1: 

SG Staunton – SC Haren 1  0 – 4 

SC Leek – SC Haren 2  2.5 – 1.5 

SC Ten Boer – van der Linde  3 – 1 

SC Hoogeveen – de Matadoren  2 – 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beker en leuke schaakspelletjes op laatste clubmiddag 2018 

Vrijdag 21 december 2018 

Op de korste dag van het jaar en vlak voor de kerstvakantie de laatste clubmiddag van 2018. 

Traditie is dat we dan leuke schaakspelletjes doen zoals Raindrop Chess, doorgeefschaak 

enz. Een clubmiddag waar de kinderen zelf mogen bepalen wat ze leuk vinden. Maar 

vanmiddag ook serieuze zaken want er werden partijen geanalyseerd van vorige week 

tijdens de eerste ronde van de Noordelijke Jeugd Competitie en de volgende ronde in de 

beker stond op het programma. 

 

In de bekercompetitie zijn we gevorderd tot de laatste 16 dus 8 partijen waarin iedereen 

twee keer speelt met wit en zwart. Drie partijen gingen helaas niet door omdat we wat 

afmeldingen hadden. De partijen Elliot – Menko, Rogier – Ate en Gianluca – Casper worden 

later ingehaald. Jarne en Aron kwamen gunstig uit de loting, zij troffen Robin en Bram die 

nog in de beginners fase zitten. Zoals verwacht leverden deze partijen geen problemen op 

voor Jarne en Aron. Voor Robin en Bram zijn dit weer mooie leermomenten en zoals Bram 

na de tweede partij zei: ik ben twee keer in hetzelfde trucje getrapt. Jip had wat meer 

moeite om Ruben B. twee keer te verslaan. In beide partijen won Jip al snel materiaal maar 

het mat geven duurde wat langer dan in de vorige partijen. Ook hier weer mooie 

leermomenten voor Ruben. Het lot had beslist dat onze twee jonge trainers Tom en Ruben 

tegen elkaar moesten. In de eerste partij leek Tom te gaan winnen maar de aanvalsactie die 

Tom had bedacht kwam niet uit de verf. Na de afgeslagen aanval zie je vaak dat de 

tegenstander het initiatief overneemt. Ook hier was dat het geval, 1 – 0 voor Ruben. In de 

tweede partij werd de koning van Tom al snel het hele bord overgejaagd. Dan weet je het 



wel, geen houden aan, mat en 2 – 0 voor Ruben die dus ook doorgaat naar de laatste acht. 

Bij de laatste acht komt ook Pieter. Hij speelde twee mooie partijen tegen Berend. In beide 

partijen won Pieter wat materiaal wat de eerste partij besliste. In de tweede partij ruilde 

Berend niet goed af, wat hem een loper koste. Op zich nog geen ramp maar Berend koos 

hierna om met zijn twee torens de aanval te zoeken. Na het slaan van een pion op de 

zevende rij kwam een van zijn torens vast te zitten en de andere werd opgejaagd naar een 

passief veld. Met twee open lijnen voor de torens van Pieter en de voordelige loper was het 

daarna beslist. Na de partijen die nog gespeeld moeten worden gaan we weer een open 

loting doen: spannend! Dat zal ergens in februari gaan gebeuren. 

 

Tijdens het bekeren was het heel gezellig in de grote zaal waar iedereen veel lol had met de 

schaakspelletjes. Veel ouders kwamen ook een kijkje nemen zodat het een mooie laatste 

clubmiddag werd van 2018. Op 11 januari gaan we verder met het seizoen, dan ook een 

speciale clubmiddag met taart voor iedereen, de SC de Paardensprong mokken, en wie zijn 

de drie beste loten verkopers? Alles in het teken van de succesvolle Grote Clubactie. 

Namens de trainersstaf: prettige Kerstdagen en een goed en gezond 2019! 

 

 

 

 

 

 



Hoogkerkers op het podium GP Schaakfestival 

Vrijdag 28 december 2018 

Traditioneel is  het Grand – Prix Schaakfestival het laatste toernooi van het jaar, welke altijd 

gespeeld wordt tijdens Schaakfestival Groningen. Leuk want dan kunnen de jeugdschakers 

ook een kijkje nemen in de grote zaal waar ook dit jaar de opkomst uit binnen en buitenland 

zeer behoorlijk is te noemen. Zes clubgenoten deden aan het toernooi mee: Lisa, Boaz, Eli 

Alia, Elliot, Aron en Pieter. 

 

In de speelzaal waren de borden en de ruimte voor de toeschouwers gescheiden door een 

op 1 meter hoog gespannen afzetlint, met als doel dat de ouders niet te dicht bij de borden 

zouden komen. Dit komt niet echt heel vriendelijk en gastvrij over. Over het algemeen weet 

iedereen wel dat je als toeschouwer niet te dicht bij de borden mag komen. Beter was 

geweest, zoals ze in Ten Boer doen, een lint op de vloer plakken. Bijkomend nadeel vandaag, 

de partijen waren slecht te volgen en de uitslagen waren niet te zien. Alle 53 deelnemende 

kinderen hadden een naambordje op wat leuk is maar iedereen kent elkaar zo’n beetje wel 

in deze kleine sport. Wat verspeelde moeite van de organisatie. 

Al een behoorlijke tijd zijn er geen Noordelijke Jeugd Ratings (NJR). Roland Kroezen hield 

deze ratings jaren bij maar heeft na de zomervakantie besloten hiermee te stoppen. Er was 

sprake van dat iemand anders de ratings zou bijhouden wat niet lijkt te gebeuren. De 

organisatoren van toernooien moeten het nu doen met de KNSB ratings welke om de drie 

maanden uitkomen (februari, mei, augustus en november) . In de praktijk betekend dit dat 

de kans dat dezelfde spelers elkaar tegenkomen op een toernooi groot is. Pas na de nieuwe 

KNSB ratings gaat er werkelijk iets veranderen in de groepsindeling. Heel jammer dat er geen 



NJR meer is op dit moment. Juist voor jonge spelers is de rating erg belangrijk. Menig 

jeugdspeler kijkt uit naar zijn nieuwe rating na afloop van een toernooi. En tijdens 

toernooien hoor je ook heel vaak: wat is jou rating? Hiddo heeft wel een nieuwe lijst 

gemaakt de zgn. HZ ratings. De NOSBO heeft hier zover ik weet nog geen interesse in 

getoond. Misschien moet de jeugdleidster eens bij hem informeren. De nieuwe KNSB ratings 

komen op 1 februari. Dat is mooi want die actuele lijst kunnen we gebruiken op ons toernooi 

op 9 februari 2019. 

 

Lisa en Boaz spelen in de F groep. Lisa kreeg voor dit toernooi een rating mee van 150. Geen 

idee hoe men daar aan komt want Lisa hoort met 6 jaar en als beginnend schaakster op 100 

te staan en te spelen in de allerlaagste groep. Lisa verloor alle partijen o.a. die tegen haar 

broer Boaz. Voor Boaz was deze partij een natuurlijk een makkie, maar Lisa bleef de hele 

middag vrolijk rondlopen. Gelukkig maar want alle partijen verliezen is niet leuk. Boaz werd 

met 3.5 punten en een nadelig onderling resultaat 5e in de groep. Opvallend in zijn score: 

tegen de nummers twee en drie in de eindstand scoorde Boaz remise en winst. Boaz heeft 

nog wat meer strategie nodig waaraan we gaan werken in het nieuwe jaar.  

In groep C ook twee Paardensprongers, Eli Alia en Elliot die beiden dit seizoen hun debuut 

maken in de Noordelijke Jeugd Competitie (NJC). Beide spelers hebben het afgelopen jaar 

flinke stappen gemaakt in hun ontwikkeling en hebben het talent om heel ver te komen. 

Natuurlijk gaat dit stapsgewijs met af en toe wat mindere prestaties wat er ook bij hoort. 

Meedoen met de NJC is belangrijk om de volgende stappen te maken met veel meer tijd op 

de klok en notatie wat met analyseren veel winst oplevert. Eli Alia had een wat mindere dag. 

Zij kwam niet verder dan twee gewonnen partijen. 

 



 

Jammer maar snel vergeten en op het Persoonlijk Jeugd Kampioenschap in januari er weer 

vol tegenaan. Een NK plaats moet er voor haar inzitten. Elliot scoorde zien derde 

podiumplaats dit seizoen. Hij werd knap tweede in de groep met 4.5 punten. Ook Elliot zien 

we terug op het PJK waar hij zeker kans heeft om zich weer te plaatsen voor het NK.  

 



Aron is denk ik de Paardenspronger die in 2018 de meeste progressie heeft gemaakt. Ten 

opzichte van vorig jaar is zijn spel, ook strategisch, veel beter geworden. Aron zit ook 

zelfverzekerder achter het bord en pakt de leerstof op de club heel snel op. Super om dat te 

zien, te meer omdat Aron op veel latere leeftijd is gaan schaken en een inhaalrace voor de 

boeg had in vergelijking met schakers die op veel jongere leeftijd zijn begonnen. Na twee 

gespeelde toernooien zonder een podiumplaats was het vandaag wel raak met wat geluk. 

Aron won drie partijen en speelde er een remise. Het komt bijna niet voor dat je met 3.5 

punten in een groep van acht spelers derde wordt maar dat lukte Aron dus wel. De volgende 

stap voor Aron is ook het PJK. We zijn benieuwd hoe Aron het daar gaat doen. Voor Pieter in 

de A groep was het een toernooi om, qua puntenaantal, snel te vergeten. Pieter komt nu 

vaak dezelfde spelers tegen in de hoogste rating groep, de ene keer gaat het heel goed, de 

andere keer een stuk minder. Vandaag won Pieter een partij tegen TenBoerster Rowin. Mooi 

is wel dat Pieter aan veel toernooien meedoet. De 1000 punten grens is voor Pieter heel 

dicht bij, in 2019 moet het lukken om daar boven te komen.  

In de A groep moest een barrage gespeeld worden wie de winnaar van het toernooi zou 

worden. De hele middag werd zoals het hoort erop gewezen dat het rustig c.q. stil moest zijn 

in de speelzaal. Dan is het heel opvallend dat tijdens de beslissende snelschaakpartijen met 

veel lawaai de tafels en stoelen werden opgeruimd. Als je dat wilt, en de vraag is waarom, 

zorg dan voor een stille omgeving waar deze partijen gespeeld kunnen worden.  

Eerste diploma 2019 voor Melle 

Vrijdag 11 januari 2019 
Op de eerste clubmiddag van 2019 meteen een diploma. Melle deed vorig jaar examen 
Opstapje 1. Door de kerstpost liep het diploma nogal wat vertraging op maar vandaag was 
het dan zover. Melle is geslaagd met een 9, gefeliciteerd!  
 

 



Met een feestelijke clubmiddag het nieuwe jaar in! 
 

Vrijdag 11 januari 2019 
 

In december hebben we de Grote Clubactie afgesloten met een record aantal verkochte 
loten. Clubleden en trainers wisten 525 loten aan de man te brengen. Een record aantal 
loten betekend dus ook een flinke financiële opbrengst voor de club. We hebben 1260 Euro 
verdiend die we gaan besteden aan: het kampeerweekend, nieuwe clubshirt, nieuwe 
klokken en presentjes voor onze loten verkopers. 

 

Rens kwam vorig jaar met het idee om met z’n allen taart te gaan eten. Natuurlijk vonden we 
dit een goed idee. Een taart voor al onze leden en trainers was niet voldoende dus stonden 
er vanmiddag twee mooie taarten op consumptie te wachten. 
 



 

Voordat het mes in de taarten ging mochten de beste drie loten verkopers een Bol.com 

cadeaukaart in ontvangst nemen. Op het podium dezelfde clubleden als vorig jaar. Lars 

verkocht 43 loten, Rens en Berend beide 35. Super gedaan jongens! 

 

http://bol.com/
http://bol.com/


De taarten verdelen in ruim 45 stukjes was een werkje maar met hulp van Eline (moeder van 
Boaz en Lisa) werd de klus snel geklaard en kon iedereen smullen van een lekker stukje 
HEMA gebak. 
 

 

Alle verkopers die meer dan 10 loten verkochten (of broers en zussen 15 stuks) kregen aan 

het eind van de clubmiddag de unieke SC de Paardensprong mok met eigen naam en kleur 

erop. 
Natuurlijk werd er ook gespeeld in de interne competitie waar de 5e ronde in de tweede 
periode op het programma stond. In de koningsdivisie speelde Ruben en Aron remise. Elliot 
won van Jip en deelt nu de eerste plaats met Aron met 4 punten. Jip, Menk en Ruben volgen 
met 3 punten. In de damedivisie won Jarne van Jorn en Tom van Gianluca. Tom en Jarne zijn 
hier de koplopers met 4 punten. Jorn, Ties en Simon staan daar een puntje achter. Robin, na 
remise tegen Imara en Melle, winst tegen Bram staan samen bovenaan in de torendivisie 
met 3.5 punten. Edgar staat derde met drie punten. Alle uitslagen volgen op de site. 
 

 

 

 

 

 



NJC teams boeken winst en verlies in nieuwe clubshirts 

Vrijdag 18 januari 2019 

Een druk schaakweekend staat op de agenda. Vanmiddag eerst de clubmiddag, dan snel met 

de NJC teams naar Winschoten (aanvang 19.00 uur) en op zaterdag het uitverkochte Grand 

Prix in Ten Boer. In de Noordelijke Jeugd Competitie staan twee ronden voor team 2 en een 

ronde voor team 1 op het programma. Omdat de NJC later in het seizoen is begonnen is 

gekozen voor twee ronden op de tweede speelavond. Om iedereen thuis te laten eten 

hebben we besloten om eerst in de competitie te spelen waarna de NJC teamleden wat 

eerder naar huis konden. 

 

Primeur vanavond: we spelen in nieuwe clubshirts, in de eerste bestelling shirts voor spelers 

en speelster die veel toernooien spelen. Later volgt de rest want het is nogal een investering 

om iedereen direct van een nieuw shirt te voorzien. En een clubshirt is er voor clubleden die 

regelmatig meedoen aan toernooien. We vragen alle shirts terug die gaan we bekijken of ze 

nog gedragen kunnen worden. Een deel van onze clubleden heeft dan nog in een 

overgangsfase oude shirts. Het nieuwe shirt ziet er fantastisch uit met zwart en wit op de 

schouders en ons logo staat er door nieuwe druktechnieken nog strakker op. De 

bedrukkingen zijn allemaal handwerk, met dank aan Graphiclines voor al het werk wat voor 

een groot deel gesponsord is! 

Team twee speelde helaas met een speler minder, Eli Alia was ziek en het lukte niet om een 

invaller te vinden. In beide speelronden dus een bordpunt achter, niet lekker maar het is 

even niet anders. In de eerste ronde moest het team tegen SG Staunton, meervoudig 

winnaar van de NJC competitie maar dit jaar spelen ze in een compleet vernieuwd team. 



Menko, Rens en Berend hadden helaas geen kans. Op alle borden ging het in de opening 

eigenlijk al mis. Menko kreeg een dame op de zevende rij tegen zich wat niet te verdedigen 

was. Rens leek met een stuk achterstand toch goed te staan maar hij verloor zijn dame. 

Berend kwam een aantal stukken achter te staan, misschien net even te snel gespeeld. 4 – 0 

Verlies, een ronde om maar snel te vergeten.  

 

Team 1 werd gekoppeld aan de thuisclub van der Linde. Zij doen voor het tweede jaar mee 

met de NJC. Mooi om te zien dat deze veelal jonge spelers enorm veel plezier aan de NJC 

beleven. Vorig seizoen eindigde het team in de achterhoede maar dat mocht de pret niet 

drukken om ook dit jaar weer achter de borden plaats te nemen. Super want in Winschoten 

gaat het met de jeugd gelukkig weer de goede kant op! Een walk over voor ons team werd 

het niet, behalve op bord drie waar Elliot al snel een dame had gewonnen en met een half 

uurtje was het punt binnen. Op de andere borden was het zoeken naar een mogelijke 

geslaagde aanval en wachten op een fout van de tegenstander. Dat lukte op alle borden na 

een klein uurtje spelen. Lars op bord vier won de dame en Aron (bord twee) en Pieter (op 

een) wisten de verdediging omver te werpen. Een mooie en belangrijke overwinning voor 

het team, complimenten voor de van der Linde spelers voor de goede tegenstand. Na deze 

match vertrok team 1 naar Groningen. Voor het drietal in team twee was het wachten wie 

de tegenstander in de volgende ronde zou worden en dat werd weer een stad Groningen 

team: de Matadoren. 

Menko had duidelijk zijn avond niet. Ook in deze partij kwam hij niet goed uit de eerste 

zetten waarna het initiatief bij zijn tegenstander kwam. Menko kon dat niet meer omdraaien 

dus een 2 – 0 achterstand. Rens speelde tegen Matteo wat een vreemde partij werd. Met 

zwart kreeg Rens als eerste zet c4 wat hij beantwoorde met d5. Daarna wilde Rens de aanval 



zoeken op f2 met mogelijk torenwinst. Die oplossing kam er niet. Rens verplaatste zijn paard 

4 zetten achter elkaar en daarna kwam het tot dameruil. Intussen was Rens een paard 

kwijtgeraakt. De rest van de partij die uiteraard werd verloren gaan we op de club 

analyseren. Rens vertelde later dat hij niet wist hoe te antwoorden op c4. Kijk daar hebben 

we als trainersteam wat aan. Rens heeft weer wat geleerd en de volgende keer heeft hij het 

antwoord op c4 klaar. Berend speelde een hele goede partij. Hij had een plan gemaakt en 

besloot het uit te voeren. Het leverde een lastige stelling op maar met goed rekenwerk 

kwam Berend er als winnaar uit. Dat leverde een heel dikke lach op het gezicht van Berend 

op. Na veel verliespartijen in de NJC gaat hij nu winnen, dat duurt even maar het bewijst 

weer dat de NJC met notatieplicht een aanwinst is voor de jeugdspelers. Leren van de lange 

partijen, plannen maken en analyseren op de club. Daar leer je meer van dan het 

Stappenboek!  

 

Aanstaande vrijdagavond 25 januari spelen onze teams, gelijktijdig met onze NOSBO teams, 

tegen elkaar in een soort tussenronde in de Hunzeborgh. Zeg niet bij voorbaat dat team 1 

gaat winnen want Haren 2 won van Haren 1 die ook in een tussenronde tegen elkaar 

speelden. 

De stand: 

r1 r2 r3 r4 Beste score  

 

r4 NJC Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Haren 2 893 6 12   3   1½  4  3½  

2. MSV 1  1043 5 8½    3  2 3½     

3. Haren 1 1341 4 8½ 1     3½  4    

https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R1.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R2.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R3.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#Best
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T804
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T811
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T803


4. Ten Boer 1  977 4 7  1   3    3   

5. De Matadoren 1  676 3 6    1      2 3 

6. Leek 1 1253 3 5 2½ 2 ½         

7. Paardensprong 1  746 2 4½  ½       4    .   

8. Staunton 1 625 2 4 0  0        4 

9. Van der Linde 1  761 2 4    1   0   3  

10. Hoogeveen 1  581 1 3½ ½    2    1   

11. Paardensprong 2  663 0 1     1    .   0    

Laatste verandering: za 19 jan 2019 

 

In de competitie zijn we alweer gevorderd tot ronde 6 in de tweede periode. In de 

koningsdivisie won Aron van Elliot. Aron heeft nu 5 punten, 1 meer dan Elliot en Menko. 

Berend won verrassend van Pieter heeft daarmee kans om de koningsdivisie te blijven.. Alle 

andere uitslagen later op de site. 

 

Aron, Tom en Imara periodekampioenen 

Vrijdag 15 februari 2019 

Twee weken geleden zijn de laatste partijen van de interne competitie 2e periode gespeeld. 

We gaan dus weer promoveren en degraderen. In de koningsdivisie werd Aron de winnaar 

na ook de eerste periode te hebben gewonnen. Met twee titels is Aron geplaatst voor de 

finale om het clubkampioenschap. Berend en Hedde haalden niet genoeg punten voor 

behoud in de koningsdivisie en spelen in de 3e periode in de dame divisie. 

 

https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T809
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T808
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T802
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T805
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T807
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T801
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T810
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/NJC/R4.html#T806


Tom werd daar winnaar in de tweede periode en gaat samen met Jarne, op de tweede 

plaats, verder spelen in de konings divisie. Sebastian eindigde als laatste in de dame divisie 

en gaat nu verder spelen in de toren divisie. Alexander heeft net als zijn zusje Annika 

besloten om te stoppen met schaken, we halen hun uit de competitie. Hun plaats in de 

dame divisie worden ingenomen door Imara periode kampioen van de torendivisie en Robin 

die als tweede eindigde. 

In de toren divisie komen naast Sebastian onze nieuwe clubleden Jonathan en Thijs. Het 

talentenklassement wordt komende week bijgewerkt en geplaatst op de site. 

 

Leerzame avond voor de NJC teams 

Vrijdag 15 februari 2019 

De vierde en laatste ronde voor de kruisfinales werd gespeeld in onze thuisbasis de 

Hunzeborgh. Vier ronden op 11 teams is wel wat aan de krappe kant want veel teams boven 

en onderin de stand hebben elkaar nog niet getroffen. Er was misschien wel tijd voor de 

zomervakantie om nog een ronde voor de finales te spelen maar het heeft er ook aan 

gelegen dat de NJC dit seizoen laat op gang kwam. 

 

Haren 2 de verrassende koploper in het klassement was deze ronde vrij. Tien teams kwamen 

naar de Hunzeborgh om de vierde ronde te spelen. Een volle grote zaal dus, waar net 

voldoende ruimte is om alle teams een plekje te geven. Ons eerste team speelden tegen SC 

Ten Boer en team 2 moest het opnemen tegen SC Hoogeveen. In team 1 kon Pieter niet 

spelen, Rogier was invaller op bord vier, dus schoof de rest van het team een bord op. Ook in 



team 2 een wijziging in de opstelling, Menko was op vakantie. In dit team deed Tom mee op 

bord een. Het werd een wat tegenvallende avond qua prestaties voor de teams. 

Team twee kwam al vrij snel op een achterstand tegen Hoogeveen. Rens verloor op bord 

twee zijn dame en niet veel later was de partij gedaan. Jammer maar de notaties zijn een 

mooie bonus om te analyseren wat er fout ging. Op bord vier speelde Eli Alia een van haar 

slechtste partijen sinds lange tijd. Vanuit de opening ging het al niet goed met materiaal 

verlies. Daarna zag ze een aanstormend paard over het hoofd. Dit paard zocht het veld 

dubbele aanval op dame/koning en die werd gevonden. Daarmee was het ook op dit bord 

gedaan. Berend had op het derde bord een prima aanval voor bereid en later uitgevoerd, 

zijn winst betekende wat hoop is het team om er nog een remise uit te halen. Tom wist een 

kleine achterstand in het eindspel terug te verdienen.  

 

Maar zijn toren op de zevende rij stond een beetje buitenspel in een dame/toren eindspel. 

Zijn tegenstander vond het initiatief met een actieve toren en dame. Ook op dit bord werd 

helaas verloren. Team twee staat nu laatste in de groep. Gezien het oneven (11) aantal 

deelnemende teams is het nu onduidelijk tegen wie er verder wordt gespeeld op 22 maart in 

Hoogeveen. 

SC Ten Boer was de tegenstander van ons eerste team. Een sterk team met name op het 

eerste en tweede bord. In dit team door ziekte ook een wijziging, Rowin kon niet meedoen 

dus een invaller (Daniel) op bord vier. Rogier speelde een ijzersterke partij tegen Daniel, 

miste wel een vorkje maar het punt ging naar Rogier. Op bord drie won Lars de dame van de 

tegenstander en wist later een pion te laten promoveren dus weer een punt voor het eerste 

team. Op de borden een en twee sterke tegenstanders voor Elliot en Aron. Elliot moest even 

wennen in de eerste speelronden aan het speeltempo, vanavond had hij zijn rust gevonden. 



Het werd een interessante partij waarbij Elliot wat vreemd uit de opening kwam. Tot het 

eindspel wist Elliot gelijk op te gaan met tegenstandster Wyona. Daarna ging het toch mis bij 

een van onze talenten. Dame koning tegen koning alleen bleef over. Elliot speelde hier door 

maar slimmer is om gewoon op te geven, scheelt je tijd en energie. Ook op bord een speelde 

Aron naar zijn kunnen tegen Gerbrich, rating verschil 700 punten, en voor Aron een 

tegenstandster die heel veel ervaring heeft in haar bagage met vele NK’s. Dat heeft Aron niet 

want een jaar geleden speelde hij pas zijn eerste toernooi. Maar dit is de NJC juist goed om 

partijen te spelen tegen sterkere tegenstanders. Na een mooie partij verloor Aron, maar zijn 

wedstrijdbriefje en ook die van de andere NJC spelers zijn goud waard om verder te komen 

als schaker.  

 

De NJC is daarvoor een ideaal leertraject. Voor de teams was het niet een avond met veel 

scores voor de stand, maar heel veel leermomenten. De wedstrijdbriefjes gaan we gebruiken 

voor de analyse op de volgende clubmiddag. Met het gelijke spel eindigt team 1 keurig op de 

vierde plaats. De volgende ronde wordt gespeeld op 22 maart in Hoogeveen. Hoe de indeling 

dan is, is op dit moment onbekend. Evenals de tegenstander voor team 2 die als 11e 

eindigde. De lange schaak dag, clubmiddag en NJC eindigde het opruimen in de Hunzeborgh 

om 22.00 uur. Morgen naar Aurich! 

Overige uitslagen en stand: 

MSV – SC Haren 1 2 – 2 

De Matadoren – SC Leek 0 – 4 

Vd Linde – SG Staunton 1 – 3 



Jeugd vermaakt zich in Aurich 

Zaterdag 16 februari 2019 
 

Twaalf uur nadat ik de deur van de Hunzborgh had afgesloten stond ik met vijf 
Paardensprongers en een aantal ouders in de Finkenburgschule in Aurich. Naast ons vijftal 
waren er nog een kleine 15 Nederlandse deelnemers van SC Ten Boer, Staunton en GC 
Sauwerd. Aurich klinkt ver weg maar het is net zover als je van Groningen naar Zwolle rijdt. 
De oproep op de NOSBO site die we gedaan hadden heeft toch wat spelers naar Aurich 
getrokken en waarom ook niet. Spelen in Duitsland is heel erg leuk, je treft andere 
tegenstanders en de taal is geen enkel probleem. Wellicht hadden er meer Nederlandse 
spelers kunnen zijn maar het was natuurlijk voorjaarsvakantie, veel spelers van onze club 
konden daardoor niet meedoen. 
 

 

De samenwerking met onze Duitse collega’s is drie jaar geleden op ons toernooi begonnen. 
Vanuit Aurich en Leer kwamen toen veel spelers. Ik kwam in gesprek met Rene Martens 
(Aurich) en Meino Aden (Leer) waarop verdere afspraken in Bad Nieuweschans volgden. Het 
eerste resultaat was de organisatie van de eerste interland Nederland – Duitsland in vesting 
Bourtange. Deze interland wordt dit jaar gehouden op de tweede zaterdag in september. Nu 
werken we nog meer samen. Zo vertalen onze Duitse collega’s onze toernooi flyer en wij 
deden dat voor dit jeugdtoernooi in Aurich. Het leuke is dat we nu aan elkaar informatie 
doorspelen waar jeugdtoernooien worden gehouden en de opkomst van Duitse spelers in 
het NOSBO gebied mag er zijn. Zie de GP van Ten Boer en het Paardensprong Jeugdtoernooi 
twee weken geleden. In Noord – Duitsland zijn niet veel toernooien in de Jugendserie. Veel 
van deze toernooien worden ver over de grens gespeeld, want het gebied van de Jugend 



serie is enorm groot. Zelfs voor clubleden van Aurich zijn veel toernooien te ver weg om mee 
te doen. Daarom speelt de jeugd uit Aurich en Leer graag in Nederland. 
In de Jugendserie wordt Zwitsers gepeeld in leeftijd categorieën de zgn. U(nter) klassen. 
Vandaag werd gespeeld in U10, U12, U14 en U16. De oudere jeugd speelde samen met de 
veteranen (ouders). In alle categorieën werden 7 ronden gespeeld met een bedenktijd van 
20 minuten per persoon per partij. Elke klasse zat in een apart lokaal van de school. In de 
kantine voldoende plaats voor de ouders en een prima catering, koffie, frisdrank, lekkere 
taartjes en dingen uit de oven. Onze clubleden gaan regelmatig naar Aurich. De eerste keer 
was in 2012 toen werd er gespeeld in de Realschule.  
 

 

Terug naar vandaag. Voordat het toernooi met bijna 80 deelnemers begon mocht ik namens 
Rene Martens enkele mededelingen doen over het toernooi voor de NL kinderen in het 
Nederlands (kijk, dat is ook samenwerken). Dit moment greep ik ook even aan om nog een 
beker van ons toernooi uit te reiken aan de Duitse speler die, door een verkeerd ingevoerde 
uitslag in de laatste ronde, op het podium had moeten staan. Bij deze was het gecorrigeerd. 
In alle categorieën zijn er, naast de drie bekers. ook prijzen voor de beste meisjes maar 
dubbele bekers worden niet uitgereikt. Win je als meisje jouw categorie dan gaat de prijs 
voor het beste meisje naar de volgende in de eindstand. Iedereen die in de Jugendserie 
speelt krijgt een oorkonde bij de prijsuitreiking. Daarop staat de U klasse waaraan je hebt 
deelgenomen, het aantal punten en de plaats in de eindstand. De oorkonde zit in een plastic 
hoesje voor een 23 rings multomap. Ik denk dat de Duitse schaakjeugd ze verzameld in een 
map voor later, een goed idee waar de NOSBO al wat ervaring mee heeft. Ook een prima 
idee voor de GP toernooien om alle deelnemers zoiets mee te geven als aandenken. 

 



In de U10 groep drie Paardensprongers: Imara, Boaz en Sebastian. Sebastian scoorde drie 
punten in een heel wisselvallig toernooi. Hij speelde een aantal goede partijen maar af en 
toe ook veel te snel. Zo snel zelf dat in een van de partijen al zijn stukken omvielen toen hij 
met zijn arm het bord, wat iets uitstak op de tafel, aanraakte. Roelof en ik wisten zo’n beetje 
waar de stukken stonden zodat ze niet opnieuw hoefden te beginnen. Als Sebastian zich 
beter houd aan de geleerde openingen gaat hij nog beter scoren, want in een aantal partijen 
zag ik zijn koning midden op het bord staan. Boaz won ook drie partijen, wat iets tegenviel. 
Hij kwam ook Imara tegen waarvan Boaz verloor. De partijen die ik gezien heb leveren weer 
stof op voor de komende trainingen. Voor Boaz, die een beetje in een dipje zit qua schaken, 
is er maar een oplossing: gewoon blijven meedoen met toernooien, dan komt de vorm 
vanzelf weer terug. Imara speelde een goed toernooi. We zien dat ze steeds meer inzicht 
krijgt en ze gaat nu ook beter nadenken over de mogelijkheden op het bord. Na heel lang 
niets gewonnen te hebben wint Imara de laatste tijd steeds meer bekers. Vandaag was het 
weer raak. Vier gewonnen partijen was voldoende om winnares te worden in de U8 klasse. 
Imara won een mooie beker waar ze terecht heel blij mee is.  
 

 

Elliot hoort bij de talenten binnen onze club. Hij blijft zich ontwikkelen en leert heel veel van 
de bordtrainingen op de club en de analysen van de partijen in de NJC. Vandaag was Elliot 
oppermachtig in de U12 groep, hij won alle partijen! Net als voor Imara zijn eerste Duitse 
beker op zijn eerste toernooi bij onze oosterburen! Aron speelt nog niet zo lang toernooien 
maar sinds zijn eerste optreden ook in Aurich op 2 december 2017 gaat Aron als een speer 
vooruit. Het is mooi om te zien dat Aron zelf zijn partijen uit de NJC analyseert en daar heel 
veel van leert. Sinds zijn eerste toernooi gaat hij met sprongen vooruit. Vandaag won Aron 
(met de laagste Jugend Wert Zahl, te vergelijken met NJR) in een sterke U16 groep, welke 
was gecombineerd met volwassen, drie partijen. Opnieuw een goed toernooi van Aron. In 
deze groep speelde ook de vader van Aron, Martijn mee. Aron trof zijn vader in een van de 



speelronden maar Aron kon nog niet winnen van zijn vader. Martijn werd met vijf punten 
derde en kreeg als prijs een mooie schaak sjaal.  
Na de prijsuitreiking gingen de Nederlandse deelnemers die er nog waren met elkaar op de 
foto. 
 

 
 
Iedereen die in de Jugendserie speelt krijgt een Jugend Wert Zahl (JWZ) welke begint bij 
1000. Als je een toernooi speelt krijg je 10 bonuspunten. De JWZ cijfers van 
Paardensprongers die ooit hebben gespeeld in de Jugendserie kun je hier zien. 
Alle resultaten van het toernooi in Aurich staan op de Jugendserie site. 
Een serie foto’s staat in ons fotoboek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.jugendserie.de/index.php?page=119&js_order=JWZ*DESC&verein=SC***de***Paardensprong
http://www.jugendserie.de/index.php?page=12212
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/jeugdtoernooi-aurich-16-februari-2019.html


Diploma's voor Imara en Mehran 
 

Vrijdag 1 maart 2019 
 

Twee geslaagden op de clubmiddag: Imara maakte alle opdrachten in het examen Opstap 2 
goed. Mehran scoorde een ruime voldoende voor het examen Stap 2. Gefeliciteerd! In de 
beker is vanmiddag ook verder gespeeld. Rogier won twee partijen van Ate en gaat naar de 
laatste acht. Gianluca had meer moeite met Casper. De eerste twee partijen eindigden in 
een punt voor beiden. Daarna was het vluggeren. De eerste partij werd pat, de tweede werd 
gewonnen door Gianluca. In de beker staat nog een match bij de laatste 16 open, Menko 
tegen Elliot. Deze wordt volgende week gespeeld. We loten verder aan het eind van de 
komende clubmiddag. 
 

 

 

De indeling in de trainingsgroepjes heeft een nieuwe opzet gekregen. De gevorderden 
groepen van Martijn en Sjoerd Jan zitten nu in de kleine zaal. de beginners zijn ingedeeld in 
drie groepen in de grote zaal. De eerste clubmiddag in nieuwe opzet verliep vanmiddag naar 
wens. In de competitie is de tweede ronde gespeeld in periode drie. De uitslagen volgen nog 
op onze site.  

 

 

 

 



 
Imara en Aron op het podium in Emmen, toch een beker voor Simon 
 

Zaterdag 2 maart 2019 
 

Vijf Paardensprongers deden vandaag mee met het Grand – Prix toernooi in Emmen. Onder 
de ruim veertig deelnemers: Boaz, Simon, Imara, Aron en Elliot. In groep E speelde Imara 
weer een goed toernooi, met vijf punten uit zeven partijen werd ze derde. Weer een beker 
voor Imara die steeds beter gaat spelen en nu beker na beker wint. Een mooie opsteker, op 
weg naar de Pupillendag op zaterdag 29 juni in Meppel waar Imara gaat spelen in de G 
categorie. 

 

Boaz en Simon speelden beiden in de D groep. Boaz zit in een schaakdipje. De laatste tijd lukt 
het allemaal niet zo goed, maar het advies blijven spelen om daar overheen te komen, sloeg 
Boaz niet in de wind en speelde vandaag ook weer mee. Boaz scoorde twee punten. Op de 
club zit Boaz in het groepje van Ronald die alleen bordtraining doet. Met deze leerstof en 
blijven spelen komt het wel weer goed met Boaz. Eerder schreven we op de site dat Simon 
vierde was geworden met 4.5 punten. Maar tijdens controle van de eindstanden bleek er 
een fout in de puntentelling te zijn ontstaan. Dat is nu gecorrigeerd en dat levert Simon een 
tweede plaats op. De beker wordt later aan hem uitgereikt. Aron werd ingedeeld in de B 
groep en verkeerde in uitstekende vorm. Met 6.5 punten werd Aron winnaar van de groep. 
Weer een prijs in een seizoen waarin Aron flinke stappen blijft zetten. Het is afwachten 
wanneer Aron de KNSB rating van 1000 punten gaat halen.  

 

Elliot kwam uit in de hele sterke A groep. Elliot gaat ook als een speer vooruit dit seizoen 
maar vandaag zat het even niet mee. Alle partijen gingen verloren dus een leermiddagje 
voor Elliot. Maar hij kreeg wel een prijs mee naar huis, de aanmoedigingsprijs van groep A. 
Dank aan Martijn voor de foto’s en de informatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
Ties geslaagd voor stap 1+ 

 
Vrijdag 8 maart 

 
Weer een diploma op de clubmiddag. Ties heeft examen gedaan voor stap 1+ en is geslaagd 
met een ruime voldoende. Nu verder met stap 2! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Loting beker kwartfinales 
Vrijdag 8 maart 

 
Vanmiddag hebben we geloot voor de kwartfinale in de bekercompetitie. De loting leverde 
het volgende resultaat op: Rogier - Jip, Ruben - Gianluca, Aron - Jarne en Pieter speelt tegen 
de winnaar Menko - Elliot. Zij hebben hun eerste partij gespeeld met winst voor Elliot. 
Volgende week vrijdag spelen beide jongens verder voor een plaats in de kwartfinale. 

 

Sinds vorige week trainen en spelen de gevorderde clubleden in de kleine zaal. Het is even 
wennen maar we merken dat de clubleden die in de kleine zaal zitten er blij mee zijn. Ook 
zien we nu betere partijen in de konings divisie in de stillere omgeving. In de konings divisie 
is Elliot nu koploper na een goede partij tegen Aron. Alle uitslagen en standen in de 3e 
periode komen nog op de site.  

 

Drie podium plaatsen in Leek 
 

Zaterdag 23 maart 2019 
 

Daags na de Noordelijke Jeugd Competitie een Grand - Prix toernooi. Het komt heel vaak 
voor maar voor met name de jongere deelnemers aan de NJC is het niet een gelukkige 
combinatie. Spelers gaan laat naar bed en je ziet dan aan de prestaties dat het toch teveel is 



geweest. Dat geldt natuurlijk ook voor jeugdleiders en ouders die veel uren met de kinderen 
"onderweg" zijn. Misschien een goed idee voor de organisatie van de NJC om daar eens naar 
te kijken. 
 

 

De late vrijdag avond na de NJC in Hoogeveen was voor Elia Alia te veel van het goede. Zij 
zag af van deelname aan het Grand - Prix in Leek. De inschrijving voor dit toernooi was al aan 
het begin van de week volgeboekt met slechts ruimte voor 46 deelnemers. Gelukkig gaat de 
organisatie op zoek naar een grotere locatie zodat meer schakers mee kunnen doen. In de 
Balkhoeve speelde de A groep in een aparte ruimte. De rest van de deelnemers speelden in 
een wat krappe ruimte waar ook de ouders/begeleiders hun plek moesten zoeken. Dat 
leverde uiteraard geluidsoverlast op. Aron speelde voor het eerst een deel van het toernooi 
met geluidbeschermers. In groep A wist Pieter maar een partij te winnen, jammer, lag dat 
misschien ook aan het latertje de dag ervoor. 
 



 
 

B groep met drie Paardensprongers (Rogier, tegen Elliot is zijn shirt vergeten) 
In de B groep drie Paardensprongers: Elliot, Aron en Rogier. Elliot won van Aron maar 
verloor van Rogier. Met 2.5 punten werd Elliot 6e in de groep. Rogier gaat gelukkig meer 
toernooien spelen en met succes want hij won van de twee Paardenspongers in de groep en 
nog drie partijen. Vijf punten leverde de tweede plaats op. Aron had een slechte start met 
nul uit twee maar wist zich te herpakken met gehoorbeschermers. Uit de vijf partijen 
verzamelde Aron 4.5 punten, voldoende voor de derde plaats in de groep. 

 

In Emmen verdiende Simon een beker voor de 2e plaats, maar door een verkeerde telling in 
de groep kreeg hij die niet. In Leek werd dat door de organisatie in Emmen rechtgezet. Jan 
van Os kwam speciaal naar Leek om Simon alsnog de beker te overhandigen. Klasse Jan. 
Naast de beker die hij vooraf al binnen had speelde Simon een prima toernooi in de E groep. 
De beloning weer een tweede plaats, dus twee bekers mee naar huis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pieter winnaar derde periode koningsdivisie 

Vrijdag 29 maart 

De koningsdivisie lag door de vrijdag met ijzel eerder dit jaar, achter op schema. Mede door 

het bekerprogramma waarin veel spelers zitten die in de koningsdivisie spelen zijn 

vanmiddag de laatste twee ronden in de derde periode gespeeld. Na  de vijfde speelronde 

leek de derde periode ook weer een prooi te worden voor Aron maar het liep vanmiddag 

anders dan wat we gedacht hadden. In de zesde ronde speelde Aron remise tegen Tom. In 

het eindspel bleef voor beide spelers een toren over. Concurrent Pieter, ook op vier punten 

na vijf ronden kwam ook niet verder dan remise tegen Rogier. Ruben en Elliot zijn de 

achtervolgers van Aron en Pieter met een punt minder. Zij speelden tegen elkaar met winst 

voor Ruben. In de top van het klassement werd het dus spannend. Aron en Pieter op 4.5 

punten en Ruben een half puntje erachter. Jarne speelde zich veilig voor handhaving in de 

koningsdivisie door Lars te verslaan. Overige uitslagen ronde zes: Jip – Menko 0 – 1, Eli Alia – 

Rens 0 – 1.  

 

In de zevende ronde weer mooie paringen. In de gevarenzone voor degradatie naar de 

damedivisie Jip en Lars. Eli Alia was in ronde zes al uitgeschakeld voor handhaving. In de 

laatste ronde verloor ze van Menko maar voor haar ontwikkeling goed om een tijdje te 

spelen tegen de beste schakers van de club. In de damedivisie kan Eli Alia weer veel punten 

scoren voor het talenten klassement. Jip won zijn partij van Jarne en Lars verloor na een 

mooie partij van Elliot. Met deze resultaten speelt Lars in de 4e periode in de damedivisie. 

Om nog kans te maken op de periodetitel moest Ruben winnen van Pieter die ook winst 

nodig had om Aron van zijn 3e periode titel af te houden. Zij troffen elkaar in deze ronde. Tot 



het eindspel ging het gelijk op maar daarna kreeg Ruben twee paardenvorkjes tegen. 

Natuurlijk voldoende voor Pieter om te winnen. Aron stond intussen in een voor hem lastige 

stelling tegen Rens. Met zwart had Rens twee torens 2e rij, dame gericht op B2 en een 

aanstormende pion op de A lijn. Deze pion was beslissend na AxB2 +. Even later volgde mat. 

Een hele mooie partij van Rens, waarmee Pieter periodekampioen is geworden. Rogier won 

in deze ronde van Tom. Aron is met twee periodetitels geplaatst voor de finale maar hoe 

zien de halve finales en finale eruit: 

- Als Aron de laatste periode wint, dan speelt Pieter tegen de beste speler in de 

koningsdivisie over de vier perioden, winnaar naar de finale, verliezer is derde. De 

beste speler in de koningsdivisie bepalen we met het totaal aantal gescoorde punten 

in de koningsdivisie over de vier perioden.  

- Wint Pieter de laatste periode dan speelt hij in de finale tegen Aron. Voor de derde 

plaats spelen de beste twee spelers in de koningsdivisie, zoals hierboven. 

- Wint iemand anders dan Aron of Pieter de vierde periode, dan speelt Pieter in de 

halve finale tegen deze winnaar. De winnaar speelt tegen Aron de verliezer is dan 

derde. 

Tussenstand tussen de beste spelers in de koningsdivisie: Elliot 13, Rogier 12.5, Ruben 12, Jip 

en Rens 9.5. Bij gelijke eindstand kijken we naar onderling resultaat. 

In de dame en toren divisie is alleen ronde zes gespeeld, volgende week de laatste ronde. 

In de damedivisie is Berend goed op weg naar terugkeer in de koningsdivisie. Berend en Jorn 

met beide 4 punten kwamen elkaar vanmiddag tegen. Berend won en heeft het in eigen 

hand om periodekampioen te worden. Hedde won van Ruben B. en heeft nu een gelijk 

aantal punten met Jorn. Dus voor beiden kans om ook te promoveren. Thijs en Robin zitten 

in de gevarenzone voor degradatie naar de torendivisie. Casper deed goede zaken in de 

torendivisie met winst tegen Sebastiaan. Casper staat op vijf punten en is zeker van 

promotie maar nog niet van het periodekampioenschap. Edgar won van Bram en staat op de 

tweede plaats met vier punten. Wie er, naast Casper, naar de damedivisie gaat is nog 

spannend, volgende week de ontknoping. 

 

Berend en Casper periode kampioenen 
 

Vrijdag 5 april 2019 
 

In de derde periode is vanmiddag de zevende en laatste ronde gespeeld. In de damedivisie 
werd de partij tussen Jorn en Hedde remise. Beide jongens kwamen met dit resultaat op 4.5 
punten. Berend, die er vanmiddag niet was, bleef dus koploper met vijf punten en is 
periodekampioen. Berend promoveert samen met Hedde naar de koningsdivisie. In de 
onderste regionen van de damedivisie speelde Thijs zich veilig door te winnen van Robin. 
Robin gaat de vierde periode in de torendivisie spelen, samen met Simon die ondanks winst 
op Boaz, een WP punt te kort kwam om in de damedivisie te blijven. 



In de torendivisie stelde Casper het periodekampioenschap veilig met winst tegen Charlotte. 
In de strijd om de twee plaats speelde Edgar remise tegen Sebastiaan. Het halve puntje was 
voldoende om te promoveren naar de damedivisie. De koningsdivisie kwam niet in actie.  
 

 

Deze groep speelde vorige week de laatste ronde want het was bekeren vanmiddag. Pieter 
kon er niet zijn dus de partijen tegen Elliot worden volgende week gespeeld. Aron wist de 
twee partijen van Jarne te winnen en gaat naar de halve finale. Op papier had Ruben, met 
Gianluca, de makkelijkste tegenstander in de kwartfinale getroffen. Maar ik vond Gianluca 
vanmiddag heel goed spelen. Misschien wel de beste partijen in de laatste maanden. De 
eerste partij werd door Ginaluca gewonnen waarna Ruben alles uit de kast moest halen om 
de stand in de tweede partij gelijk te trekken. In de vlugger partijen die daarna volgde was 
Ruben duidelijk de sterkste. Ruben heeft veel meer speelervaring dan Gianluca en dat zie je 
met name in de snelschaakpartijen. Ruben dus ook door naar de laatste vier. Jip en Rogier 
maakten er een spektakel van. De reguliere partijen eindigden in 1 – 1. De twee vlugger 
partijen die volgden brachten ook geen beslissing, weer een gelijk stand op het bord. Om te 
beslissen wie door zou gaan nog een snelschaakpartij waarbij de jongens onderling mochten 
overleggen welke tijd er op de klok kwam. Ze kozen voor 5 minuten + 2 seconden per zet. 
(gebruikelijk is na loting wie met welke kleur speelt: wit 6 minuten en moet mat zetten, 
zwart 5 minuten en heeft voldoende aan remise. Dit systeem vinden onze spelers een beetje 
vreemd). In de vijfde partij was Rogier het beste. Hij wist een pion te laten promoveren 
waarna Jip besloot om op te geven. Drie van de vier halve finalisten zijn bekend. Pieter of 
Elliot komt daarbij en dan is het loten wie tegen wie speelt in de halve finale.  

 

 



NJC teams naar 4e en 10e plaats 
Vrijdag 5 april 2019 

 
In de Noordelijke Jeugd Competitie is vanavond de laatste ronde, traditioneel, in Haren 
gespeeld. Teams plaatsen zich in Hoogeveen voor de kruisfinales. Na verlies tegen SC Haren 
1 was de tegenstander van team 1, net als eerder in de competitie, MSV Meppel voor de 
match om de 3e en 4e plaats. Team twee won in Hoogeveen van v.d. Linde uit Winschoten, 
de Matadoren uit Groningen is in Haren de tegenstander voor de plaatsen negen en tien. 
Om twee complete teams achter de borden te krijgen kostte deze ronde nogal wat moeite. 
Pieter was met school in Italië en kon dus niet spelen. Rogier wilde meedoen dus team 
compleet. Menko kan niet meer spelen voor team twee dus een invaller zoeken. De vaste 
invallers, Tom en Ruben konden niet dus verder zoeken. Na een aantal pogingen die 
stranden, omdat spelers niet konden kwam ik bij Hedde die graag wilde meedoen. Opgelost 
leek mij tot donderdagmorgen, ziekmelding van Rens kan natuurlijk gebeuren. Wat nu, de 
enige oplossing was Jorn te vragen die graag net als zijn broer graag mee wilde doen. Team 
twee verscheen in een B opstelling want Hedde en Jorn hebben weinig ervaring met lange 
speeltijden en noteren. Pluspunt: teams compleet en spelers die ervaring op konden doen in 
team twee. 
 

 

Jorn had zich voorgenomen om veel tijd te investeren in de partij maar zoals we vaker zien is 
het enorm wennen aan het speeltempo. Bij Jorn lukte het ondanks de goede voornemens 
ook niet. Hij was de eerste die klaar was met een verloren partij tegen een goede 
tegenstander. Op bord drie speelde Eli Alia een prima partij tegen een qua rating sterkere 
tegenstander. De beloning was winst dus een gelijke stand. Op bord vier stond Hedde na een 
sterke opening ver voor. Met tegenstand van alleen een koning moest de partij gewonnen 
worden. Met een toren op de zevende rij en twee aanstormende pionnen op de c en g rij 



was het wachten op mat. In deze stelling probeerde Hedde de g pion toch te promoveren 
wat met veel moeite lukte, maar de koning stond weer midden op het bord. Beter was om 
deze pion te laten slaan en met de c pion door te lopen. De koning kon daar niet meer bij. 
Met veel moeite lukte het Hedde toch om mat te zetten. Gelukkig maar! Op bord twee 
bracht Berend zijn tegenstander in het middenspel in de problemen met mogelijk 
torenwinst. Die toren liet Berend staan om naar eigen zeggen de aanval door te kunnen 
zetten. Dat was helaas de verkeerde keuze. Het bracht de tegenstander terug in de partij. 
Aanval afgeslagen waarna Berend verloor. Hij baalde natuurlijk stevig van. De partij hebben 
we nagespeeld maar op het notatie formulier missen een aantal zetten. De 2 – 2 eindstand 
betekende vluggeren met 5 minuten op de klok. Hier miste het team de nodige ervaring, het 
werd 3 – 1 voor de Matadoren. Alleen Eli Alia won haar partij. Een tiende plaats voor team 2 
in deze NJC competitie. Dat lijkt misschien wat tegen te vallen maar de analyse van de 
partijen met behulp van de wedstrijdbriefjes heeft veel leermomenten opgeleverd, dat is de 
winst! 
 

 

Team 1 heeft een mooi NJC jaar achter de rug met als resultaat de strijd om de derde en 
vierde plaats. MSV Meppel is een heel sterk team, met op alle borden veel hogere 
ratinghouders. De eerdere ontmoeting tegen dit team leverde slechts een half puntje op. 
Het beloofde dus een lastige avond te worden om derde plaats te bereiken. Rogier als 
invaller speelde op bord een en kreeg met zwart een d lijn opening die Rogier volgens mij 
niet kende. Na stukverlies was er geen houden aan, dus een 1 – 0 achterstand. Lars op bord 
vier verloor ook veel materiaal, kwam in een eindspel met alleen wat pionnen tegen twee 
torens. Lars speelde het toch uit maar verloor uiteraard. Ook Elliot kon niet voor een stunt 
zorgen dus was het aan Aron op bord twee om de eer te redden. Na een knappe partij werd 
toch de eer gered voor het team.  

 



Een vierde plaats is boven verwachting gezien de sterkte in het deelnemersveld. Voor alle 
teams waren er bekers en medailles tijdens de prijsuitreiking. Volgend seizoen gaat de 
Noordelijke Jeugd Competitie hopelijk verder, maar dan moeten er wel nieuwe 
organisatoren komen. Roelof (SC Ten Boer) stopt na oprichting van de NJC zeven jaar 
geleden. Carolien (MSV Meppel) wil ook graag het stokje doorgeven aan een andere club. 
Dank aan de organisatie dit seizoen. Het waren weer leuke, gezellige en interessante 
schaakavonden! 
Eli Alia ontbreekt op de foto, voor haar werd het te laat om te wachten op de prijsuitreiking. 

 

GP Bob Romijn Haren: zilver voor Rens en Aron 
Zaterdag 6 april 2019 

 
De dag na de Noordelijke Jeugd Competitie stond er voor het Noordelijk Jeugdschaken weer 
een toernooi op het programma: Grand- Prix Bob Romijn op dezelfde locatie als de avond 
ervoor, het Nescio Hotel in Haren. Een gelukkige keuze blijkt een Grand – Prix toernooi na 
een lange schaakavond op vrijdagavond niet te zijn. Veel spelers zien er dan vaak zaterdags 
vanaf om mee te doen, maar in Haren valt dit traditioneel altijd samen. Gelukkig viel het 
aantal deelnemers mee, 70 spelers wisten de weg naar Haren te vinden, waaronder zes 
Paardensprongers. 
 

 

In groep J speelde ons kersverse clublid Marcus zijn eerste toernooi als Paardenspronger. 
Marcus kan ondanks zijn jonge leeftijd (H’tje) al heel aardig schaken wat hij natuurlijk ook 
thuis heeft geleerd van zijn broer Jonas. Marcus won 1 partij en speelde er ook 1 remise. 
Met 1.5 punten werd hij vierde in de groep. We gaan nog heel veel van hem horen! In groep 
H won Boaz drie van de zeven partijen. Een goed resultaat want hij zit in een dipje en dan is 
dit resultaat wellicht een opstapje naar herstel want Boaz kan gewoon veel beter. Gewoon 
doorgaan met toernooien spelen, dan komt het goed. Imara haalde het podium net niet, 
met vier punten kwam ze een half puntje te kort voor de derde plaats. Bijzonder is de 



melding die haar vader Martijn maakte. In de eerste ronde speelde ze remise met een dame 
en paard tegen een koning alleen. De tegenstander wist haar van remise te overtuigen 
vanwege de 20 zetten regel: Indien er 50 zetten lang geen pion zetten zijn gedaan en ook 
geen stukken geslagen, dan kan er remise geclaimd worden. Dit kan alleen gedaan worden 
als dit gecontroleerd kan worden door de notatie. Dus geen 20 zetten maar 50 zetten regel 
en op GP toernooien wordt niet genoteerd. Leerschool voor iedereen, trap hier niet in en 
roep eventueel een scheidsrechter erbij. Datzelfde geldt voor remise in geval van drie keer 
zelfde bordstelling. Tenzij beide spelers bij dezelfde bordstelling het erover eens zijn. Een 
duur puntje voor Imara want dat koste haar de derde plaats. Weer wat geleerd! 
 

 

Rens kon in de NJC competitie vrijdagavond niet meedoen wegens ziekte maar hij was 
vandaag voldoende hersteld om mee te doen en met succes. Vijf van de zeven partijen 
werden gewonnen, goed voor de tweede plaats in groep E en weer punten verdiend voor de 
rating. Aron speelde vandaag in de C groep en begon net als in Leek met een verloren partij. 
Daarna volgde net als in Leek herstel, nu met 3.5 uit de vier overige partijen. Weer een beker 
voor Aron, dit keer de tweede plaats. De oogst dit seizoen staat voor Aron nu al op 9 
podiumplaatsen! 
In groep B kwam een speler niet opdagen waardoor Rogier slechts vier partijen kon spelen. 
Twee werden gewonnen, twee verloren. Op onderling resultaat eindigde Rogier op de vierde 
plaats. Opvallend dat hij won van de latere nummer een en nummer laatst. 
Dank aan Martijn, vader van Imara en Aron voor de foto’s en informatie. 

 

 

 

 

 



Marcus geslaagd voor stap 1 

Vrijdag 12 april 2019 

Sinds een paar weken is Marcus clublid van Sc de Paardensprong en nu al heeft hij een 
negen gescoord op het stap 1 examen. Hoe kan dat? Marcus heeft op zijn school de 
Heerdstee al les gehad en heeft op school de opstap diploma's gehaald. Deze diploma's zijn 
de basis voor stap 1. Nu verder met stap 1+. Succes en gefeliciteerd! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medailles voor de periode kampioenen 

Vrijdag 12 april 2019 

De winnaars van periode drie kregen vanmiddag hun medailles. Pieter wint de 

koningsdivisie, Berend de damedivisie en de torendivisie werd gewonnen door Casper. 

Gefeliciteerd! 

 

 

 

Zesde plaats voor Elia Alia op NK E meisjes 

Vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2019 

Het Nederlands Kampioenschap voor E spelers (t/m 10 jaar) wordt al sinds jaar en dag 

gespeeld in het Paasweekend met als locatie Hotel Waalwijk, te Waalwijk. Voor spelers uit 

het noorden een behoorlijke reisafstand, helemaal als je met het openbaar vervoer moet 

reizen. Dus is het verstandig om de dag ervoor al de reis naar Waalwijk te ondernemen. Eli 

Alia vertrok donderdag met haar moeder voor haar eerste van de drie NK’s waarvoor ze dit 

jaar geplaatst is. Voor veel deelnemers is het nieuw om een meerdaags NK toernooi te 

spelen. Het vergt veel meer van je dan een eendaags NK zoals de pupillendag. Daarbij komt 

ook een langere speeltijd en notatieplicht. Noteren is mooi want het levert voor de speler en 

trainers veel bruikbare informatie en leerstof op. Belangrijk is ook dat je een goede start 

maakt in de eerste speelronden, goed voor het moraal en een goed klassement.  



 

Elia Alia was met haar rating, 641, als zesde geplaatst in een deelnemersveld van 16 

speelsters. Maar zoals vaak gezegd, rating zegt niet zoveel. Met name op dit soort 

toernooien met jonge spelers zie je dat iedereen van iedereen kan winnen. In de eerste drie 

speelronden trof Eli Alia lagere ratinghouders en dan is het zaak om te scoren. Dat lukte in 

alle partijen dus de volle buit. (in ronde drie op livebord een mooi matje) knap gedaan en 

een hele goede start voor een mooie klassering. Op het NK waren drie live borden bij de 

meisjes en in ronde vier zat Eli Alia achter zo’n bord dus konden we haar verrichten mooi 

volgen. Luna Huang (de latere kampioene) was in deze ronde de tegenstanders. De partij 

kwam terecht in een lastig pionnen/toren eindspel met voor Eli Alia 7 tegen 6 pionnen. Na 

afruilen van de torens leek winst mogelijk maar Eli Ali maakte de foute zet van haar koning. 

De oppositie was nu in het voordeel van de tegenstandster, waarna een van de pionnen naar 

het promotieveld kon lopen. Daarmee was de partij natuurlijk verloren. Achteraf jammer dat 

Eli Alia in het eindspel een remise aanbod niet aannam, wat ook weer te begrijpen is als je 

een pion voorstaat en je wilt winnen. Ook in de vijfde ronde (ook op livebord) met de zwarte 

stukken stond Eli Alia in het middenspel beter met een stuk voorsprong. Deze winst was 

maar voor even. Ze kreeg een vervelende aanval tegen zich met een dame op de toren 

gericht en een loper die haar dame aanviel. Een toren die niet te verdedigen was ging eraf. 

Op zich niet zo erg maar daarna was mat alleen tegen te houden door de dame weg te 

geven. Opnieuw een verloren ronde waar meer mogelijk was geweest, maar drie uit vijf is 

een mooie score op de eerste dag. En een vierde plaats in het tussenklassement. 

De tweede speeldag is vaak de lastigste. Je hebt er al een vermoeiende dag schaken erop 

zitten en je hebt meestal niet zo goed geslapen in een vreemd bed. Maar ook nu begon Eli 

Alia prima aan de dag met vier speelronden. Een mooie winst in de zesde ronde. In ronde 

zeven zagen we haar terug op een live bord. In deze ronde stond ze ook weer een paar 

pionnen voor maar ze werd gestruct met een schaakje waarna ze haar toren verloor. Mat 

was niet meer te voorkomen maar met nog twee ronden te gaan nog steeds kans op het 



podium. In ronde acht zat Eli Alia niet op een livebord, wat misschien beter voor haar is want 

ze won weer. Met vijf punten op een vijfde plaats en nog een kansje voor het podium. Maar 

in de laatste ronde trof ze de hoogste ratinghouder Cecilia Pereira Garza (927) de enige 

speelster in de top die ze nog niet had gehad. Deze tegenstandster was duidelijk sterker. Eli 

Alia kreeg een opening met een D pion die ze nog niet zo goed kent. Een loper dame aanval 

op h7 koste een pion waarna er ook nog een stuk verloren ging. Het eindspel in een verloren 

stelling konden we op het livebord niet meer zien want de liveborden vielen uit. 

Vijf gewonnen partijen uit negen ronden is een mooi resultaat maar er had wellicht meer 

ingezeten. Op basis van de plaatsingslijst qua rating kwam ze precies uit op de 6e plaats. Eli 

Alia mist nog wat routine en ervaring maar dat is niet zo vreemd op haar jonge leeftijd. Dat 

gaat er vanzelf komen want ze kan zich nu gaan opmaken voor het NK voor D spelers in het 

Hemelvaartweekend in Rijswijk. Dan drie speeldagen met nog langere bedenktijd dus net als 

op dit toernooi ervaring en routine opdoen. Trainer Martijn heeft heel wat materiaal voor de 

komende weken waar ze veel van kan leren. Speerpunt is natuurlijk de Nationale Pupillendag 

op 29 juni in Meppel waar Eli Alia alle kans heeft voor een hoge klassering in haar eigen 

leeftijd categorie F! 

Onder de speelronden de linkjes naar de speelronden waar Eli Alia op een livebord heeft 

gespeeld. 

Alle uitslagen en standen: NK E 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkepersoonlijk.nbsb.org/2019/


Prijzenregen in Assen 
 

Zondag 28 april 
 

Voor de derde en laatste keer wordt het Nederlands Jeugdschaak Kampioenschap (NJSK) 
gespeeld in Assen. Vanaf zondag 28 april t/m zaterdag 4 mei wordt er gespeeld in de A t/m C 
categorie met als inzet tickets voor de Europese Kampioenschapen in Bratislava (Slowakije). 
Een van de onderdelen van het neven programma is het zondags Grand - Prix toernooi 
Assen. 

 

In Hotel van der Valk konden de 59 aanwezige jeugdspelers tijdens het toernooi een kijkje 
nemen bij de "grote jongens en meisjes" en dromen dat zij er ook ooit zouden zitten. Zover 
zijn ze nog niet, eerst flink veel partijen spelen en leren van je gespeelde partijen, dan kom je 
er misschien wel. Negen Paardensprongers wisten de weg naar Assen te vinden. Alle 
groepen werden ingedeeld met zes spelers, waardoor kinderen in de laagste groepen mee 
mochten doen met de KNSB stap 2 trainers examens. Een leuke ervaring voor de kinderen!  

http://njsk.nl/


 

In groep I verloor Imara de eerste twee partijen maar daarna volgde herstel met drie keer 
winst. De eindstand in de groep leverde voor de organisatie het nodige rekenwerk op want 
vier spelers hadden allemaal drie punten. Na het rekenwerk bleek Imara de meeste SB te 
hebben dus de eerste plaats! 
 

 



Mehran was wel weer eens toe aan een beker. Dat lukte vandaag op een prachtige manier. 
Mehran won al zijn partijen in de H groep! 
 

 
 
Ruben B. deed ook weer eens mee met een Grand - Pix toernooi en met succes. Drie punten 
leverde een derde plaats op. Zijn eerste beker in dit seizoen. Ruben heeft nog geen clubshirt, 
in bestelling, dus in burger op deze foto. Berend zit in een fase dat het niet helemaal lukt. 
Met een gewonnen partij werd hij laatste in groep E. Blijven spelen is het advies, dan komt 
het weer goed. 



 

Elia Alia en Rens waren beiden ingedeeld in groep D. Voor Eli Alia was het net even een 
toernooi teveel na een inspannend NK E in Waalwijk. Met anderhalf punt werd ze vandaag 
5e. Het halve puntje kwam uit haar partij tegen Rens die strategisch remise aanbood om het 
podium te halen. Dat lukte met 3.5 punten, goed voor de tweede plaats. Rens was zijn gele 
shirt vergeten. 
 

 



Om bovenstaande foto te maken werd nogal wat verwacht van de fotografen om alle 
prijswinnaars in beeld te krijgen. Natuurlijk herkennen we Aron die alle partijen in groep C 
won. Zijn 10e beker dit seizoen! In deze groep speelde ook Jarne, hij won een partij en werd 
zesde. 
 

 

Elliot heeft ook dit seizoen veel eremetaal gescoord. In Assen kwam er weer een bij. In groep 
B won Elliot drie partijen. Op onderling resultaat betekende dit de tweede plaats. Van de 
negen Paardensprongers vielen er zes in de prijzen op een regenachtige middag in Assen. 
Wat kan je dan beter doen dan lekker meedoen aan een schaaktoernooi. 
Alle eindstanden kan je hier terugvinden. Een prachtige fotoreportage gemaakt door Jan van 
Os vind je hier. 
Tot en met zondag kan je alle partijen op het NK volgen want iedereen speelt op een live 
bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schaakclubassen.nl/Jeugd/gpassen/2019/Arjan%20de%20Vries%20winnaar%20Grand%20Prix%20Assen%202019.pdf
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AFtJbKy-kb0qNUY&id=4EFC3A1A2A1B307C%215708&cid=4EFC3A1A2A1B307C


98e Stap 1 diploma voor Melle 
Vrijdag 10 mei 2019 

 
Tot aan vandaag hebben we in onze clubgeschiedenis, vanaf begin 2006, 97 stap 1 diploma's 
mogen uitreiken. Vanmiddag kwam er weer eentje bij. Melle is geslaagd met een 8.5, 
gefeliciteerd! We zijn benieuwd wie de honderdste gaat halen. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tweede plaatsen voor E, D en A/B teams op chaotisch teamtoernooi 

Zaterdag 18 mei 2019 

Deze week hopen we dat het gaat gebeuren, de oprichting van een nieuwe Jeugd Commissie 

(JC) die het noordelijk jeugd schaken nieuw leven gaat inblazen. Nieuw beleid, toekomst 

visie, ondersteuning van clubs en niet vergeten het organiseren en uitvoeren van belangrijke 

toernooien in het NOSBO gebied zoals persoonlijke jeugd kampioenschappen (PJK) en de 

Jeugd Club Competitie (JCC). Maar er is meer te doen voor de jeugd commissie zoals nog 

meer samenwerken met de Friese Schaakbond op het gebied van jeugd schaken. Op het 

teamkampioenschap vandaag gehouden in het Dorpshuis in Hoogkerk bleek maar eens weer 

dat een jeugd commissie meer dan wenselijk is want de organisatie was chaotisch te 

noemen. 

 

Het begon eigenlijk al met het aftreden van de jeugdleidster van de NOSBO waardoor de 

informatie voorziening op de NOSBO site pas anderhalve week van te voren werd 

gepubliceerd, en ten dele nog incompleet, geen speelplan, geen bedenktijden in de 

categorieën enz.. Heel laat voor deze teamkampioenschappen waar de jeugdleiders van de 

schaakclubs pas op het laatste moment aan de slag konden met het formeren van de teams. 

En de twijfel slaat toe bij de clubs, gaat dit wel door? Als de aankondiging ruim van te voren 

gebeurt heb je veel meer kans om teams compleet te krijgen, nu konden bij ons een 

behoorlijk aantal spelers niet omdat ze al iets anders hadden gepland. Een positief punt in 

de organisatie is wel dat dit kampioenschap samen met Friese teams werd gespeeld en 

uiteindelijk toch nog 26 teams trok, 10 in de E en de D categorie en 6  gecombineerde A/B/C 

categorie. Op zich is het Dorpshuis een goede locatie maar omdat er slechts en zaal is, 



spelen alle teams met verschillende bedenktijden in dezelfde ruimte wat het nodige lawaai 

oplevert bij het wisselen van de speelronden. Met name voor de laatste categorie was dit 

vandaag storend te noemen. Met 10 teams bij zowel de E als de D categorie was besloten 

om alle team tegen elkaar te laten spelen. Een niet zo verstandige keuze want met 15 

minuten per persoon op de klok in beide categorieën ben je met negen ronden, bijna vier en 

een half uur bezig. Daar komt de tijd van uitslagen verwerking en opstarten nieuwe ronden 

nog bij. Na de vijfde werd besloten om tijd in te halen door de tijden op de kok te verlagen 

naar 10 minuten per persoon per partij. Voor met name de D spelers die al gewend zijn aan 

langere bedenktijden leverde dat hier en daar problemen op. Spelers gingen door de klok en 

een behoorlijk aantal spelers vinden het snel schaken waar het dan op aan komt bepaald 

niet leuk en maken in de haast verkeerde beslissingen. Kan je met deze tijden op de klok het 

toernooi dan nog serieus nemen? En wat een afwijking met het NK voor D teams waar ook 

notatieplicht geldt. Beter was geweest om zeven ronden Zwitsers te spelen. 

 

In de toernooizaal was het rommelig, geen team naambordjes op de tafels, geen aanduiding 

welke categorie er op een tafel speelde en geen bordnummers. Na iedere ronde was het 

voor de kinderen en teamleiders zoeken waar ze moesten spelen. Eenmaal achter de borden 

zaten veel kinderen tegen een verkeerde tegenstander door het ontbreken van de 

bordnummers, zo zaten onze D teams vaak precies verkeerd om ten opzichte van de 

tegenstander. Door al dit gedoe ging ook nog eens veel tijd verloren. Op zoek naar 

tussenstanden konden deelnemers en ouders deze niet vinden. Een kleine moeite wat het 

toernooi gewoon leuker maakt. Kortom werk aan de winkel voor de Jeugd Commissie om 

het volgend jaar een heel stuk beter te doen. Let wel, met betrekking op deze kritische 

punten, dat de NOSBO voorzitter door het aftreden van de jeugdleidster, het toernooi 



ineens voor de kiezen kreeg. Dan nu verder met de sportieve prestaties want er werd 

ondanks alles natuurlijk wel geschaakt. 

De A/B teams speelde samen met de C teams in een groep. We hadden dit keer geen C team 

maar wel een mooi A/B team met Aron, Pieter, Jip en Jorn. Zij speelden vijf partijen. De 

teams van SC Haren en SC Assen waren een maatje te groot maar tegen de Twee Kastelen, 

Staunton en het combinatie team SC Ten Boer/v.d. Linde werd op drie borden gewonnen. In 

het eindklassement leverde dit de vierde plaats op en een tweede plek in de A/B categorie. 

Topscoorder in het team werd Jip met 3.5 punten, gevolgd door Jorn (3), Pieter (2.5) en Aron 

op het altijd lastige eerste bord met 1 punt. Dit punt scoorde hij heel knap tegen een 1700 

speler. Voor alle spelers leverde het een positief toernooi resultaat op.  

 

Van de oudsten naar de jongsten, de E categorie. In ons E team Eli Alia, Imara, Simon en 

Sebastian. Zij moesten dus negen ronden spelen wat voor de jongsten best een lang en 

vermoeiend toernooi zou worden. Teamleider Sake Jan zorgde ervoor dat het team op tijd 

achter de borden zat en gaf tussendoor de nodige instructies. Van de negen speelronden 

wist het team er 8 met ruime cijfers te winnen, vijf matches leverde zelf de volle buit op. Het 

team verloor alleen tegen de favoriet de Matadoren 1 en eindigde heel knap op de tweede 

plaats. Topscoorder in het team werd bord 1 speelster Elia Alia met 8 punten, Imara en 

Sebastian wisten 7.5 punten binnen te halen en Simon zorgde voor 7 punten. Van de 36 te 

scoren bordpunten werden er 30 verzilverd. Een knappe prestatie want in het team waren 

alle spelers jonger dan de E leeftijd van 10 jaar. Volgend seizoen kunnen ze allemaal nog een 

keer mee doen in deze categorie. Het team mag nu naar het NK in Rotterdam. Of ze gaan 

wordt later besloten.   



In een veld van tien D teams, twee Paardensprong viertallen. Team twee met Hedde, 

Gianluca, Bram en Jonathan. De laatste twee zijn nog geen Dérs maar toch opgenomen in dit 

team om het team compleet te maken en heel leerzaam voor deze jonge spelers om tegen 

wat oudere kinderen te spelen. In team een speelden Elliot, Rogier, Rens en Berend. Zoals 

verwacht had team twee het moeilijk. Er werd een keer remise bereikt, de rest van de 

partijen gingen verloren. De meest ervaren speler in het team, Gianluca, scoorde 4 punten. 

Hedde 1.5 en Bram en Jonathan beiden een winst partij. Niemand ging dus met een nul naar 

huis. In het team werd vaak te snel gespeeld maar de jongens hebben ongetwijfeld veel 

geleerd, daar wordt je natuurlijk beter van!  

 

Team 1 was vooraf een van de kanshebbers, samen met de Matadoren 1, SC Haren en SC 

Ten Boer 1, voor de titel. Met het team hadden we heel wat ervaring achter de borden, dus 

kans op succes was er volop, maar in een tweetal matches (SC Haren en de Matadoren 2) 

verloor het team toch onverwacht een matchpunt met een 2 – 2 eindstand. Dit kwam mede 

door de korte speeltijd en ik had het idee dat Elliot op het eerste bord niet echt zijn dag had. 

Toch eindigde het team keurig op de tweede plaats ruim voor het team van SC Haren maar 

ook ruim achter winnaar de Matadoren 1 waar verdienstelijk 2 – 2 tegen werd gespeeld. 

Onze felicitaties gaan, net als bij de E categorie, naar de Matadoren. Rogier, Rens en Berend 

scoorden 8 uit 9. Elliot bleef steken op 4 uit 9.  

Kers op de taart na elk toernooi is natuurlijk een feestelijke prijsuitreiking. Op veel 

toernooien zie je dat heel veel kinderen zich verzamelen bij de tafels waar de prijzen 

opstaan. Een leuke foto van de winnaars maken is dan een stuk lastiger en de prijswinnaars 

moeten zich worstelen door de menigte. Doe het simpel en vraag aan de kinderen plaats te 

nemen op de zetel waar ze het laatst zaten of als dat niet kan een ruime afstand. Zo hou je 



het overzichtelijk en leuk! Vandaag was het niet anders dan boven omschreven, jammer 

maar de prijzen waren ver onder de maat. Kleine tweedehands bekers zonder 

graveerplaatjes, geen medailles voor de kinderen en geen bekers voor de derde plaatst, deze 

worden na geleverd maar dan het moment van het feestje natuurlijk al voorbij. Tja……. 

 

Een verslag dit keer met veel kritiek punten. Dat mag natuurlijk geschreven worden zodat 

iedereen die iets organiseert er hopelijk iets van opsteekt om zijn/haar toernooi beter te 

maken. Desalniettemin willen we de organisatie bedanken voor het doorgaan van een van 

de leukste kampioenschappen, schaken in teams. Heel veel kinderen vinden het een stuk 

leuker dan in je eentje te schaken en het is veel spannender.  We moeten ook niet vergeten 

dat veel mensen die het toernooi organiseerden een vrije zaterdag hebben ingeleverd voor 

het jeugd schaken. Dat is dan weer de keerzijde van de medaille die er helaas niet waren. 

Alle uitslagen en eindstanden: 

r1 r2 r3 r4 r5 Beste score  

 

r5 JCC ABC Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 

1. Haren 1256 8 15½  3 1½ 4 3 4 

2. Assen 1322 8 15 1  3 3 4 4 

3. De Twee Kastelen 1715 6 10½ 2½ 1  1 3 3 

4. Paardensprong  998 6 10 0 1 3  3 3 

5. Staunton  821 2 6 1 0 1 1  3 

6. Ten Boer/Van der Linde  441 0 3 0 0 1 1 1  

 

https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R1.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R2.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R3.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R4.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#Best
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1305
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1302
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1301
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1303
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1306
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20ABC/R5.html#T1304


r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Beste score  

 

r9 JCC D Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. De Matadoren 1  833 17 30½  2 3 3 4 4 4 3½ 3 4 

2. Paardensprong 1  765 15 28 2  2 4 4 4 3 2 3 4 

3. Haren 427 12 21½ 1 2  2 2 2 3 3 3 3½ 

4. Ten Boer 1  500 10 18½ 1 0 2  2 3 2 2 3½ 3 

5. Gorredijk  504 9 16½ 0 0 2 2  4 1 3 2½ 2 

6. Donger  397 9 16 0 0 2 1 0  3 3 4 3 

7. Philidor 1847  452 8 16 0 1 1 2 3 1  3 2 3 

8. De Matadoren 2  578 6 15½ ½ 2 1 2 1 1 1  4 3 

9. Ten Boer 2  390 3 10 1 1 1 ½ 1½ 0 2 0  3 

10. Paardensprong 2  471 1 7½ 0 0 ½ 1 2 1 1 1 1  

 

 
r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 Beste score  

 

r9 JCC E Rav Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. De Matadoren 1  600 18 35  4 4 4 4 3 4 4 4 4 

2. Paardensprong  341 16 30 0  4 3½ 4 3 4 4 4 3½ 

3. Ten Boer 1  361 14 24½ 0 0  3 4 3 2½ 4 4 4 

4. 
Groninger Combinatie/Sauwerd Schaakt 
1 

276 10 19 0 ½ 1  0 2½ 3 4 4 4 

5. De Matadoren 2  273 9 16 0 0 0 4  1 2½ 4 2 2½ 

6. Gorredijk  311 8 18½ 1 1 1 1½ 3  3 1½ 3½ 3 

7. Haren 185 5 14 0 0 1½ 1 1½ 1  3 4 2 

https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R1.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R2.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R3.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R4.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R5.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R6.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R7.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R8.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#Best
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1405
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1401
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1404
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1409
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1408
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1403
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1407
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1406
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1402
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20D/R9.html#T1410
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R1.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R2.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R3.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R4.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R5.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R6.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R7.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R8.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#Best
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1508
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1506
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1507
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1510
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1510
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1503
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1505
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1509


8. 
Groninger Combinatie/Sauwerd Schaakt 
3 

  5 8½ 0 0 0 0 0 2½ 1  3 2 

9. 
Groninger Combinatie/Sauwerd Schaakt 
2 

276 3 7 0 0 0 0 2 ½ 0 1  3½ 

10. Ten Boer 2  226 2 7½ 0 ½ 0 0 1½ 1 2 2 ½  

 

Mooie prestaties Elia Alia op NK D Rijswijk. 

Van donderdag 30 mei tot en met zaterdag 1 juni speelde Eli Alia het NK D meisjes. Een 

driedaags toernooi, waarbij er op elke dag drie partijen gespeeld werden. Per partij stonden 

er 55 minuten op de klok, plus 10 seconden per zet erbij. Aan tijd geen gebrek dus. 

Eli Alia had al wel wat ervaring met lange partijen doordat ze tweemaal aan het ONJK 

meedeed en dit jaar ook in de NJC meespeelde. Ik denk dat die ervaringen wel meegeholpen 

hebben, want ze heeft het hele toernooi rustig gespeeld en er lange partijen van gemaakt. 

Ook het verplicht noteren was geen probleem, hoewel het voor de wedstrijdleiding vast niet 

altijd gemakkelijk zal zijn geweest om haar handschrift te ontcijferen, maar daar hadden ze 

bij meer kinderen last van. 

 

Haar eerste partij was tegen een tegenstandster met zo’n 300 ratingpunten meer. Het werd 

direct de mooiste partij van het toernooi voor haar. Ze speelde met zwart en speelde de 

Caro Kann verdediging. Deze heeft ze dit seizoen op de club geleerd van haar trainer Martijn. 

Ze is er misschien nog een klein beetje onbekend mee, maar ze vind hem heel leuk om te 

spelen. Ik denk dat het een goede keus van haar is geweest om hem op dit toernooi wel te 

https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1501
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1501
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1502
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1502
https://www.nosbo.nl/images/documenten/html/2018/WebNOSBO2018A/JCC%20E/R9.html#T1504


spelen. Spelen waar je plezier in hebt en wat bij je past is sowieso goed, bovendien had ik 

het idee dat het voor de tegenstanders een relatief onbekende verdediging was. 

Nadat beide meisjes beide de andere kant op gerokeerd hadden, ging Eli Alia vol in de aanval 

door haar pionnen naar voren te zetten. De tegenstandster kwam in de verdrukking te staan 

en Eli Alia zag een kans om met haar loper schaak te zetten en de dame aan te vallen. Met 

dame winst was de partij gespeeld. Het toernooi was toen eigenlijk al bijna geslaagd. 

Ook in de tweede partij speelde ze goed tegen een meisje met een nog hogere rating dan de 

vorige tegenstandster. Eli Alia kwam een pion voor en had veel druk op de koningskant van 

de tegenstandster. Helaas was ze zo bezig met haar eigen aanval, waarbij ze een loper wou 

offeren om later mat te zetten, dat ze mistte dat een paard haar dame kon slaan. De partij 

ging verloren, maar ze was wel blij dat ze zo goed partij had geboden. Ook de derde partij 

ging verloren. In het middenspel won de tegenstander een stuk en speelde het netjes uit. 

In zowel de eerste partij als de derde partij op dag twee trof ze meisjes die ze kende en waar 

ze op internet ook al een paar keer tegen gespeeld had. Het werden beide interessante en 

gelijkwaardige partijen, die ze beide won. In de eerste partij bracht een doorgeschoven pion 

Josephine in problemen. De andere partij werd beslist door een misser van Sarah-Joy, 

waardoor Eli Alia zomaar mat kon zetten. Waarschijnlijk komen Sarah-Joy en Eli Alia elkaar 

op de Pupillendag wel weer tegen. In de andere partij van dag twee trof Eli Alia een 

tegenstandster met een rating van boven de 1000. Ze wist lang goed partij te geven, kwam 

nog een pion voor, maar de tegenstandster was beter. 

 

Op laatste dag van het NK D verloor Eli Alia haar eerste 2 partijen. Ook hier bood ze weer 
goed partij, maar met mooie zetten haalden de tegenstandsters de overwinning. In de eerste 
partij sloeg Eli Alia met haar paard een pion, waardoor haar paard gepend kwam te staan. De 



tegenstander viel het paard aan met een pion en won zo een stuk. In partij 2 offerde de 
tegenstander heel mooi een toren, om vervolgens in 2 zetten mat te kunnen zetten. 

In de laatste partij van het toernooi trof Eli Alia een tegenstandster met een iets lagere 
rating. Wederom een gelijk opgaande partij, maar dit keer stond Eli Alia net iets 
aanvallender en kon een stuk slaan met haar loper. De tegenstandster kon niet terug slaan, 
want dan werd het mat. Ze sloeg wel terug en Eli Alia won de partij.  

Zo sloot ze een goed toernooi op een mooie manier af. Ze was wel erg blij dat ze de laatste 
toch nog wist te winnen. Alles verliezen op de laatste dag geeft toch een beetje een negatief 
gevoel, maar daar was nu helemaal geen sprake meer van.  

Uiteindelijk is Eli Alia 21'ste geworden met een mooie positieve W-We score van +1.84. Ze 
heeft drie dagen lang mooie partijen gespeeld en een gezellig toernooi gehad met de andere 
schaakmeisjes. Het aandenken wat alle kinderen mee naar huis kregen was ook erg leuk. Een 
standaardje met een stelling uit een gespeelde partij erop. In haar geval het moment dat ze 
in de eerste partij de dame van haar tegenstandster wist te winnen. 

 

Boaz geslaagd voor stap 1+ 

Vrijdag 7 juni 2019 
 

Weer een geslaagde op de clubmiddag. Boaz maakte zijn examen stap 1+ drie weken 
geleden. Vandaag kreeg hij zijn diploma, geslaagd met een mooi cijfer: 8.5 gefeliciteerd! 
Komende weken gaan we nog en aantal examens afnemen. Op de laatste clubmiddag van 
het seizoen, 6 juli, reiken we de laatste diploma's van het seizoen uit. 
 



 

Vier prijzen op slot Grand – Prix in Hoogkerk 

Zaterdag 8 juni 2019 

Een paar weken geleden leek het gezamenlijke slot Grand – Prix van de FSB en NOSBO niet 

door te gaan door het vertrek van de NOSBO jeugdleidster. De jeugd commissie (JC) in 

oprichting besloot het feestje in Hoogkerk organisatorisch op zich te nemen. Binnen de JC is 

immers heel veel ervaring hoe je een goed toernooi moet organiseren. Wekelijks komt de JC 

in oprichting bij elkaar en werd het toernooi de afgelopen weken besproken. Gisteren was 

het resultaat duidelijk, een bijna perfect georganiseerd toernooi met 68 deelnemers, goede 

speellocatie, scorebord voor iedereen zichtbaar met alle uitslagen van de speelronden en 

belangrijk: stilte in de speelzaal en de A en B groep die in een aparte ruimte spelen. 



 

Onder de deelnemers elf Paardensprongers, mooi dat het aantal clubleden dit seizoen weer 

groeiende is. In de A groep drie geelhemden, Pieter, Aron en Jip. Aron won 1 partij en 

speelde een keer remise. Met deze score werd hij 5e, maar opvalland en niet voor het eerst 

dit seizoen, de winst boekte Aron tegen de latere winnaar van de A groep Sven Broersma. 

Pieter won twee partijen, o.a. tegen Aron maar miste met twee punten het podium. Jip won 

na een valse start met 0 uit 3 van Aron en Pieter. Het onderlinge resultaat ten opzichte van 

Pieter was beslissend voor de derde plaats. Mooi dat Jip weer meedeed aan een GP 

toernooi. In de B groep was Elliot vooraf de laagste ratinghouder, een kleine 100 punten 

minder dan de hoogst geplaatsten. Elliot kon vandaag niet verrassen maar 1.5 punten is niet 

verkeerd. In een Grand – Prix toernooi moet je een beetje geluk hebben met de indeling in 

de groepen, die op basis is van de Noordelijke Jeugd Ratings. In de eindstanden van alle 

groepen zag je ook vandaag de hoogte ratinghouders meestal bovenaan staan.  

Deze pech had ook Eli Alia in groep C, maar zij kwam tot een betere score, drie gewonnen 

partijen. Voor haar en ook voor Imara was dit het laatste toernooi op weg naar de Nationale 

Pupillendag op 29 juni in Meppel. Sjoerd was wedstrijdleider in de D groep en zag dat zijn 

leerlingen op de club weer eens veel te snel speelden. Volgens Sjoerd kwamen ze er vaak na 

een zet of 15, in minder dan twee minuten, er achter dat ze materiaal waren kwijtgeraakt, 

tja dan ben je te laat, om het nog te herstellen. Beide broers scoorden 2.5 punten. Hun 

onderlinge duel werd een prooi voor Hedde. Dit toernooi levert voor Sjoerd weer wat 

trainingsarbeid op!  



 

Imara en Ate eindigden in de E groep onderin. Voor Ate, door gezondheid redenen, zijn 

eerste toernooi sinds lange tijd. Ate werd laatste in de groep maar hij won wel tegen de 

latere groepswinnaar. Voor Imara het laatste toernooi op weg naar haar eerste NK in 

Meppel. Vandaag viel ze helaas niet in de prijzen zoals heel vaak dit seizoen. Twee 

winstpartijen leverde een 7e plaats op. In groep H waar Ronald wedstrijdleider was speelde 

Edgar zijn eerste GP toernooi en met succes. De eerste vier partijen wist Edgar eenvoudig te 

winnen. In ronde 5 en 6 verloor Edgar o.a. tegen Boaz. In de laatste ronde moest Edgar 

winnen en dat lukte, een derde plaats op je eerste GP toernooi dat is heel goed gedaan. Boaz 

heeft een paar toernooien wat minder gespeeld, dus rating punten ingeleverd. De conclusie 

was destijds, blijven spelen dan komt het goed. Nou dat lukte vanmiddag. Met zes 

gewonnen partijen werd Boaz gedeeld eerste, op onderling resultaat mocht Boaz het 

podium op om de beker voor de tweede plaats in ontvangst te nemen. In het NOSBO en FSB 

Grand – Prix klassement, worden na elk toernooi op basis van de eindstanden gedurende het 

seizoen punten verdeeld. Aron stond er voor aanvang van dit toernooi voor het NOSBO 

klassement goed voor. In de eindstand werd Aron heel knap vierde dus weer een beker mee 

naar huis, want voor de eerste vijf spelers stond er een beker te wachten. 



 

Pas in oktober wordt het eerste Grand – Prix toernooi in het NOSBO gebied gespeeld. Maar 

op zaterdag 7 september wordt er geschaakt in Bourtange, de tweede interland tussen 

Nederland en Duitsland. Meer informatie over dit toernooi volgt later onze en de NOSBO 

site. 

 



In Gouda is vandaag de eerste dag van het basisscholenkampioenschap gespeeld. In het 

team van de GSV school speelt Rogier op het tweede bord. Na de eerste speeldag staat het 

team heel knap op de tweede plaats. Volgende week zaterdag volgt de laatste speeldag met 

volop kansen om het Nederlands Kampioenschap binnen te halen. Zie voor de uitslagen en 

standen deze link. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Derde plaats Elliot competitie en Aron in de beker 

Vrijdag 14 juni 2019 

Veel finales werden vanmiddag gespeeld in het kantoor van de Hunzeborgh. Gelukkig 
konden we deze normaal afgesloten ruimte gebruiken want er moest natuurlijk in een 
rustige omgeving geschaakt worden. 

 

 
 
In de beker competitie won de net geslaagde Ruben twee keer van Rogier. Omdat er nog 
veel tijd over was werd er doorgespeeld voor de derde plaats. Beide partijen werden door 
Aron gewonnen, dus Aron eindigt op de derde plaats. De finale gaat tussen Pieter en Ruben. 
In de competitie is de strijd om de finale plaats beslist. Pieter won beide partijen tegen Elliot, 
die daarmee op de derde plaats eindigt. De finale gaat tussen Aron en Pieter. Er worden vier 
partijen gespeeld. Volgende week vrijdag gaan we eerst de bekerfinale spelen, twee partijen 
met 15 + 5 minuten op de klok. Bij gelijke stand gaan vlugger partijen de beslissing brengen. 
Als er nog tijd over is worden ook de eerste partijen in de finale om het clubkampioenschap 
gespeeld. In de dame divisie werd de openstaande partij tussen Eli Alia en Ruben B. 
ingehaald. Eli Alia won en wint daarmee ook de vierde periode in deze divisie.  

 

 

 
 
 



Pieter bekerkampioen 2018 – 2019 
 

Vrijdag 21 juni 2019 
 
Na een lange kock-out in de beker competitie die het hele seizoen doorliep werd vanmiddag 
de finale gespeeld tussen bekerhouder Ruben en Pieter. Twee partijen stonden op het 
programma die net als vorige week in het kantoor van de Hunzeborgh gespeeld werden. In 
alle rust konden de jongens spelen. Pieter won beide partijen waarmee hij Ruben heeft 
afgelost als bekerhouder. Op de laatste clubmiddag krijgt Pieter de wisselbeker uit handen 
van de oud bekerkampioen Ruben. In de strijd om het clubkampioenschap speelt Pieter vier 
partijen tegen Aron. Volgende week is het kampeerweekend, de week erna de laatste 
clubmiddag. We gaan op zoek naar een oplossing om al deze partijen te spelen.  
 

 
 

Alle partijen in de konings, dame en toren divisie zitten erop, dus werden er vanmiddag 
leuke schaakspelletjes gespeeld in de groepen zoals hier in de groep van Bram. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogier met GSV Nederlands Kampioen basisscholen! 
Zaterdag 15 juni 2019 



 
Vanmiddag is Rogier met zijn teamgenoten van de GSV school, Levi Sekema, Quinn van Dijk 
en Thieme Dijksterhuis, Nederlands Kampioen basisscholen geworden. Vorige week werd in 
Gouda, waar het toernooi op beide dagen gespeeld wordt, al een stevige basis naar een 
mogelijk kampioenschap gelegd. Na zes speelronden stond het team op de tweede plaats na 
drie keer winst en drie keer remise. Veel van de topteams had de GSV toen al gehad. 
 

 

Op de tweede dag stonden vijf ronden op het programma. Alle matches werden door het 
GSV team gewonnen. Met 19 match en 33 bordpunten werd het kampioenschap ruim voor 
de nummer twee, de Pinksterbloem uit Amsterdam (16 match en 27.5 bordpunten) al voor 
de laatste speelronde binnengehaald. Voor het eerst wint een van onze clubleden het NK 
scholen, tweede en derde plaatsen waren er in het verleden al wel. Weer een geweldige 
opsteker op het Noordelijk Jeugdschaken. Onze felicitaties voor dit geweldige resultaat! 

 

 

 

 



Goede prestaties bij NK Jeugd t/m 9 jaar - 3e plaats meisjes voor 

Imara! 

Zaterdag 29 juni vond de Pupillendag plaats in Meppel, oftewel de Nederlandse 

Kampioenschappen van 6 t/m 9 jaar. Drie Paardensprongers hadden zich hiervoor geplaatst 

tijdens het NOSBO-kampioenschap in januari: Eli Alia in de oudste leeftijdsgroep F en 

Mehran en Imara in groep G t/m 8 jaar. 

De organisatie was uitstekend. De kinderen werden als vips ontvangen. Ze kinderen kregen 

bij aankomst een T-shirt met naambutton, een lunch bon en gingen op de foto bij de 

fotograaf. De locatie was ook prima. Een groot schoolgebouw, waardoor er voor iedereen 

genoeg ruimte was. En gelukkig werd het binnen ook niet te warm, ondanks dat het buiten 

snikheet was. 

Er stonden zeven ronden op het programma. Eli Alia en Mehran begonnen het toernooi goed 

met een winstpartij. Mehran deed dat tegen een sterke tegenstander, een vliegende start! 

Voor Imara was het haar eerste NK en dat was best spannend. Ze kwam in de 1e partij 

weliswaar voor te staan tegen haar tegenstander, maar was toch nog wat te gespannen om 

te vertrouwen op haar eigen spel en verloor. In de tweede ronde herpakte ze zich knap door 

te winnen en vanaf dat moment kwam ze echt los in het toernooi. Elia Alia moest in ronde 2 

tegen de nummer 1 geplaatste speler met een rating van meer dan 1300. Die was nog een 

maatje te groot. Ook Mehran had een sterke tegenstander en verloor. Alle drie dus 1 uit 2. 

In ronde 3 wonnen Mehran en Imara weer: 2 uit 3! Elia Alia verloor helaas (1 uit 3). Ronde 4 

bracht voor Imara opnieuw winst, waardoor ze zich met 3 uit 4 aan de bovenkant van het 

klassement liet zien. Ook Eli Alia kwam tot winst en Mehran verloor van een sterke speler 

(beiden 2 uit 4). 

 



In ronde 5 sloeg Mehran weer toe. Imara lukte het niet om te stunten tegen haar sterke 

tegenstander. Beiden nu 3 uit 5 . Eli Alia kwam verloren te staan, maar had het geluk pat 

gezet te worden en zo toch nog een halfje aan de partij over te houden (2,5). Eli Alia heeft 

veel hoogtepunten op allerlei toernooien gehad en al op diverse NK’s gespeeld, maar 

vandaag had ze helaas niet haar dag. Iedere schaker kent het wel: zo’n dag waarop het 

allemaal net niet lukt. In ronde 6 verloor ze dan ook en bleef op 2,5 punt staan. Imara trof in 

deze ronde stadgenoot Choky Syaf. Op een vorig toernooi wist ze van hem te winnen, maar 

dit keer was het punt voor hem. Ook Mehran verloor deze ronde, waardoor beiden op 50% 

kwamen te staan (3 uit 6). 

Terwijl de Nederlandse voetbaldames waren begonnen aan hun kwartfinale, startte de 

laatste belangrijke ronde die de eindstand zou bepalen. Bij Eli Alia was het licht jammer 

genoeg al een beetje uitgegaan. Ze verloor ook de laatste partij en kwam daarmee uit op 2,5 

uit 7. Snel vergeten, er komen weer andere toernooien waarop we Eli Alia zeker weer zullen 

zien schitteren. Zowel Imara als Mehran gingen er in de laatste ronde nog weer een keer vol 

voor en wisten er allebei nóg een winstpartij uit te persen. Mehran speelt niet heel veel 

toernooien, maar liet vandaag weer zien dat als het moet, dat hij er staat. Ook had hij een 

uitstekende TPR (toernooiprestatierating); complimenten! 

Mehran en Imara hadden een relatief lage rating ten opzichte van de andere spelers. Zo 

hadden Imara’s tegenstanders allemaal twee- tot viermaal (!) zoveel ratingpunten als zij zelf. 

Maar Mehran en Imara lieten zien dat rating niet zoveel zegt als je goed in vorm bent en er 

gewoon voor gaat. Met een prachtige score van 4 uit 7 werden Mehran en Imara allebei heel 

knap gedeeld 12e van Nederland, samen met een groepje andere spelers.  

En dat was nog niet alles: Imara eindigde zelfs op het podium als 3e meisje van Nederland! 

Hiervoor ontving ze een eervol certificaat. Een prachtig debuut voor haar op het NK en dat in 

haar eerste volledige schaakseizoen. 



 

In september gaan deze drie spelers – samen met Simon - opnieuw naar een NK, maar dan 

als clubteam E t/m 10 jaar. We hebben er alle vertrouwen in dat ze daar in Rotterdam ook 

weer mooie dingen kunnen laten zien. 

 

Alle uitslagen en standen van de Pupillendag vind je hier.   

 

 

 

http://www.nationalepupillendag.org/


8e Kampeerweekend weer een groot succes 

28 t/m 30 juni 2019 

Het zit er weer op het kampeerweekend 2019. Voor de vijfde keer waren we te gast bij 
camping de Vledders in Schipborg. Een geweldige camping waar dit keer we weer konden 
beschikken over het Schoaphok. Een mooie accommodatie met alles erop en eraan. Het 
tentenveld stond weer vol met tentjes van degenen die het hele weekend bleven.  
 

 
 

De groep voor het zwembad op zondag. 
 

Net als vorig jaar was er weer een zaterdagprogramma waar veel jongere clubleden en 
ouders aan meededen. Imara en Eli Alia sloten na het NK in Meppel aan bij de groep. De 
vaste onderdelen waren er weer: kampvuur met Weerwolven, levend Stratego, zwemmen in 
Veendam. Dit jaar kozen we op zaterdagmorgen voor een opdrachten tocht en de ledenraad 
had een hele leuke en leerzame zaterdagavond quiz georganiseerd, die door de lengte op 
zondagmorgen in de verlenging ging. Zaterdagmiddag om drie uur zat een grote groep voor 
de TV Nederland - Italië vrouwen voetbal te kijken. Er zijn drie series foto's gemaakt de links: 
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-1.html 
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-2.html 
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-3.html 
We kunnen terugzien op een geweldig leuk weekend met heel mooi weer. Voor volgend jaar 
zijn we al aan het plannen wanneer we voor de negende keer op kamp gaan. De datum 
hopen we voor de zomervakantie rond te krijgen. 

 

 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-1.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-2.html
https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/kampeerweekend-28-30-juni-2019-3.html


Aron clubkampioen seizoen 2018 - 2019 

 
Update 3 juli: vandaag zijn twee beslissingspartijen gespeeld om het club kampioenschap. 
Beide partijen werden door Aron gewonnen. Aron is daarmee de nieuwe clubkampioen. De 
partijen zijn via de link naar alle partijen te zien. 
Pieter en Aron zijn de finalisten voor het clubkampioenschap 2018 -2019. Pieter won twee 
partijen van Elliot wat een finale plaats opleverde. Aron was als winnaar van twee perioden 
al zeker van de finale. Beide spelers hebben er voor gekozen om online vier partijen te 
spelen. Vanmiddag won Aron met de zwarte stukken de eerste partij. Leuk dat de finale 
online wordt gespeeld. De link naar de eerste partijen 
De tweede partij werd zondagmorgen gewonnen door Pieter waarmee de stand in 
evenwicht is. De partij kan je hier zien. De derde partij is gewonnen door Aron, de partij kan 
je hier zien. Donderdag om 14.00 uur volgt de laatste partij. Wint Pieter dan wordt het 
vluggeren op de laatste clubmiddag. Wint Aron, dan is hij de nieuwe clubkampioen, De 
vierde partij werd vanmiddag door Pieter gewonnen. De stand is dus weer gelijk. Op de 
volgende clubmiddag wordt het vluggeren om de titel. 
De link naar alle partijen 
 

Laatste clubmiddag seizoen 2018 – 2019, afscheid Ruben 

Vrijdag 5 juli 2019 

Vlak na het hele leuke kampeerweekend weer een hoogtepunt van het seizoen, de laatste 

clubmiddag. Net als voorgaande jaren met een clubmiddag waar we leuke schaakspelletjes 

doen zoals hands and brains, Raidropchess, schaken met drie personen en natuurlijk de 

gekleurde schaakstukken. Jip, Aron, Lars en Pieter hadden een eigen variant op de borden 

gezet, zie onderstaande foto. Wat de bedoeling is, is mij niet helemaal duidelijk.  

 

https://lichess.org/embed/Kd6d25vC#55?theme=auto&bg=auto
https://lichess.org/xhjhtglf#44
https://lichess.org/wlMqRDpW
https://lichess.org/study/7b4qzvYU


 

Om half zes was het tijd voor de prijsuitreiking in een bomvolle Hunzeborgh, waar eerst de 

laatste diploma’s van het jaar werden uitgereikt. Tim is geslaagd voor opstap 1, Jens voor 

opstap 2, stap 1 diploma’s voor Lukas en Jonathan en stap 2+ voor Gianluca. Gefeliciteerd 

allemaal! De kampioen van de 4e periode hadden hun medaille nog tegoed, Sebastian is 

winnaar van de torendivisie, Eli Alia van de damedivisie en Elliot, die helaas afwezig was won 

de laatste periode in de koningsdivisie. 

 

Competitie 



 

Beker 

De club heeft met Aron een nieuwe kampioen. Hij won tweede periode titels en had een 

vrijstelling voor de finale. De halve finale tussen Pieter en Elliot werd door Pieter gewonnen 

waarmee Elliot op de derde plaats is geëindigd. De finale tussen Aron en Pieter werd online 

gespeeld. Weer een nieuwe innovatie voor de club. De eerste serie van vier partijen leverde 

na mooie partijen een gelijke stand op. In de barrage, over twee partijen, bleek Aron de 

beste te zijn. Pieter is de clubkampioen van vorig seizoen en mocht de wisselbeker 

overhandigen aan Aron. 

De lege plek in de prijzenkast van Pieter waar de wisselbeker stond is wel opnieuw gevuld 

want Pieter won de bekercompetitie. In de finale versloeg hij bekerhouder Ruben, uit zijn 

handen kreeg Pieter de wisselbeker voor de bekercompetitie. Opnieuw een beker voor Aron, 

in de bekercompetitie won hij de strijd voor de derde plaats van Aron. Nadat alle bekers 

waren uitgereikt mochten alle kinderen naar voren komen om een medaille als herinnering 

aan het seizoen in ontvangst nemen. 

In de kleine zaal was intussen een uitgebreid buffet ontstaan, meegenomen door veel 

ouders en kinderen. Na het eten het gezellige ouders tegen kinderen toernooi. In 

voorgaande edities waren de kinderen duidelijk de sterkste, dit jaar wisten de ouders nipt te 

winnen met hulp van de trainersstaf. 

Voorafgaande aan de prijsuitreiking namen we afscheid van Ruben. Het is nooit leuk als 

clubleden gaan verhuizen, zoals is het verleden Jonathan naar Israël, Levi naar Enschede, 

Daan naar Alkmaar en nu Ruben ook naar Enschede om daar te gaan studeren. Ruben is een 

kind van de club. Hij werd op 22 augustus 2008 clublid, getuige onderstaande foto uit die tijd 

waar veel van onze huidige clubleden nog niet eens geboren waren. 



 

Een van de hoogtepunten voor Ruben is natuurlijk zijn partij tijdens de boek presentatie 

tegen burgemeester Den Oudsten op 10 juni 2016. De laatste twee jaar is Ruben actief 

geweest in het trainersteam en heeft met veel enthousiasme de jongste kinderen 

lesgegeven. We gaan Ruben enorm missen maar we zien hem vast terug want als Ruben kan, 

loopt hij in de toekomst wel eens binnen op de clubmiddag. En als het kan gaat Ruben 

meedoen op ons toernooi waar hij zijn titel van vorig jaar kan verdedigen als winnaar van de 

open groep. Natuurlijk mag hij altijd mee op ons kampeerweekend. Als aandenken aan de 

club kreeg Ruben een mooie bokaal als erelid van SC de Paardensprong. 

We hebben een heel mooi en succesvol seizoen achter de rug. Eli Alia die zich wist te 

plaatsen voor drie NK’s, Mehran en Imara op de Pupillendag in Meppel waar Imara derde 

meisje van Nederland werd in de G categorie. Het E team met een tweede plaats in de 

NOSBO finale en geplaatst voor het NK in Rotterdam op 14 september. Rogier werd met de 

GSV school Nederlands kampioen en de vele bekers die gewonnen werden op toernooien. 

En wat te denken van het leuke uitstapje naar Aurich waar onze spelers ook in de prijzen 

vielen! 

 



 

De club blijft zich verder ontwikkelen, stilstand is achteruitgang. Dit seizoen met een nieuwe 

website waar we heel blij mee zijn. Ons nieuwe shirt waar we veel complimenten over 

kregen en natuurlijk de nieuwe opzet in de competitie welke enorm goed heeft uitgepakt. In 

iedere periode is wat te winnen en kinderen kunnen na promotie het gaan proberen tegen 

betere spelers. Degradatie is natuurlijk jammer maar je komt in een groep terecht waar je 

meer kans hebt om te winnen. In september start de grote Clubactie waar we natuurlijk 

weer aan mee doen. Met de opbrengst gaan we weer leuke dingen doen zoals investeren in 

het kampeerweekend, nieuwe shirts aanschaffen en materialen aanschaffen. 

Iedereen een fijne zomervakantie en tot 30 augustus, de eerste clubmiddag seizoen 2019 – 

2020. 

Links naar de foto’s: 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-5-juli-2019.html 

https://photos.google.com/share/AF1QipOaPAFtF_0iLmkn3tUGLiawvItupx6sDelsxP9e9xz9Kq3b_iBqn

I8O2q4VT4r9Ow?key=Z3JSZWx2RFNKQmQxbjdlT0plODRFODNmSHBzb0JR 

 

https://scdepaardensprongfotos.weebly.com/laatste-clubmiddag-5-juli-2019.html
https://photos.google.com/share/AF1QipOaPAFtF_0iLmkn3tUGLiawvItupx6sDelsxP9e9xz9Kq3b_iBqnI8O2q4VT4r9Ow?key=Z3JSZWx2RFNKQmQxbjdlT0plODRFODNmSHBzb0JR
https://photos.google.com/share/AF1QipOaPAFtF_0iLmkn3tUGLiawvItupx6sDelsxP9e9xz9Kq3b_iBqnI8O2q4VT4r9Ow?key=Z3JSZWx2RFNKQmQxbjdlT0plODRFODNmSHBzb0JR

