
 

Spannende bekerloting 
Ingezonden door Bram Baptist op 30 augustus, 2013 - 20:28 

  
Ronald leest de namen van de spelers voor. Lyne en Kani trokken de briefjes en Daan verzorgde met Sjoerd de 
plakbandjes.  
 
Vanmiddag heeft de loting voor het bekertoernooi plaatsgevonden. Alle clubleden werden 
ingedeeld in groepen van vier spelers. De beste twee spelers gaan uiteindelijk door naar de 
volgende ronde. Maar ook de twee beste spelers die derde zijn geworden in hun groep, 
mogen naar de kwartfinale. Vanmiddag zijn de eerste partijen gespeeld. Je speelt twee keer 
tegen dezelfde tegenstander. Een keer met wit en een keer met zwart met 15 minuten 
p.p.p.p. op de klok. De nieuwe digitale klokken werden meteen getest! 
Uiteraard is er vanmiddag ook hard gewerkt in de stappenboekjes. Er zijn zelfs twee 
examens afgenomen. Binnenkort weten we het resultaat. 



 

 

En dit is de indeling... Veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prijzenkast in gebruik! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 augustus, 2013 - 20:48 

We hadden hem al even staan, de nieuwe prijzenkast. Heel veel gewonnen bekers stonden 
in dozen, maar vanaf vanmiddag zijn ze te bewonderen in de kast die rechts boven de 
toegangsdeur naar de grote zaal is opgehangen. Alle bekers staan erin behalve natuurlijk de 
enorme wisselbeker van het NK E teams. Deze staat pal naast de kast op het "dak" van de 
bar. 
 

 
 
De kast is al behoorlijk gevuld maar is is nog voldoende ruimte voor nieuwe bekers! De 
houten plankjes in de kast worden nog vervangen door glazen. Heel veel dank aan Ruben 
(vader van Lodewijk) voor het ophangen! De klus duurde twee uur en het resultaat mag er 
zijn: we hebben weer een vistiekaartje voor de club! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geslaagd Paardensprong debuut van Hugo 
Timmer op Stappenkampioenschap 
Ingezonden door Sake Jan op 8 september, 2013 - 21:28 

 
De scholen en schaakclubs waren al begonnen, afgelopen zaterdag was er dan het eerste 
Nosbo jeugdtoernooi: het Stappenkampioenschap, dit keer gehouden in de Iederz kantine. 
De formule: inschrijving niet op leeftijd of rating, maar op de door de speler behaalde stap 
uit de bekende Stappenboeken serie. De Nosbo jeugd had er wel weer zin in, getuige het 
mooie aantal van maar liefst 55 deelnemers. Onder hen waren 9 Paardensprongers. 

 
  Lodewijk en Ruben lijken gezamenlijk op te trekken  

op het Nosbo Stappenkampioenschap 
  

Zoals elk jaar was het aantal inschrijvingen aan de onderkant groter dan aan de bovenkant 
en worden er daarom stappen bij elkaar gevoegd. In deze aflevering werd het gehele veld in 
drie wat grotere groepen verdeeld: een groep  voor de stappen 0 en 1 (22 
deelnemers),  een  stap 2 groep (18 deelnemers) en een hoogste groep met de stappen 3,  4 
en 5 (15 deelnemers). De drie groepen speelden elke een Zwitsers competitie met 
respectievelijk 9, 8 en 7 ronden. Uiteraard werden de prijzen aan het eind van de dag wel per 
stap uitgereikt. 
 
Het toernooi kende wat opstartproblemen, maar na 2 ronden met handgeschreven 
papieren spuugde de computer, onder de bezielende bediening van Roland Kroezen, de 
automatische gegenereerde indelingen weer keurig uit. Een extra complicatie was dat in 
een belendende zaal aan 7 personen een examen voor Schaaktrainer 2 werd afgenomen, 
waarvoor de organisatie was gevraagd steeds 4 kinderen te laten fungeren als 
proefcursisten. Met wat kunst- en vliegwerk kon dit ingepast worden, hulde vooral aan de 



 

kinderen die hier allen moeiteloos aan meewerkten en als beloning hiervoor een winspunt 
kregen bijgeschreven. 

 
Pieter G. met 2-e prijs van stap 1 

  
In de stap 0 en 1 groep was Pieter G. de enige Paardensprong vertegenwoordiger. Met zijn 
snel gestegen rating in de eerste helft van dit jaar was hij één van de favorieten voor de 
eerste plaats. Met 7 ½ punt uit 9 werd dit ook waargemaakt, zij het dat er nog iemand was 
die op deze score uitkwam:  Kees Verstappen (what’s in a name), met wie Pieter remise 
overeen gekomen was. Aan het einde van de rit had deze net wat meer weerstandspunten, 
zodat Pieter de tweede prijs en beker mee naar huis mocht nemen. Beiden(!) werden 
overigens verslagen door Lindert Kroon die daarmee verdienstelijk als derde eindigde. 
  

 



 

Hugo (links) en Pieter N in de stap 2 groep 
 
In de stap 2 groep twee Paardensprongers: Pieter N én het spiksplinter nieuwe lid Hugo 
Timmer. Hugo kennen we natuurlijk al langer van de Nosbo toernooien, maar zal dus vanaf 
nu in het gele shirt zijn opwachting maken. Zaterdag stond hem dat prima,  zonder 
bye  verzamelde hij een keurige 4 punten uit 8 partijen. Snel richting stap 3 zou ik 
zeggen!  Pieter zat daar een half puntje achter. Zeker niet slecht omdat deze groep een 
zware top kende met spelers waarvan de ratings al richting de 1000 punten gaan. Marrit 
Adema was in deze groep iedereen – dus ook de jongens! inclusief haar broertje – met 7 
punten uit 8 de baas.   

 
De stap 3-4-5 groep, met daarin de zware Paardensprong  

vertegenwoordiging (6 van de 15 deelnemers!) 
 
De derde en hoogste groep kende 15 deelnemers – 2 van stap 5, 6 van stap 4 en 7 van stap 3. 
Eelke was aan zijn stand verplicht deze groep te winnen en nam inderdaad de beker namens 
de stap 5-ers in ontvangst. Maar twee Assenaren – Tycho Bruggink en zeker ook Jesper 
Post  – brachten hem, beide keren met wit, toch licht aan het wankelen. Uiteindelijk hoefde 
hij alleen aan mede EK-ganger Tycho een half punt af te staan. 
 
In deze groep traden Daniël en Thijmen als stap 4 diploma bezitters in het veld. In die 
hoedanigheid eindigde Daniël met 3 overwinningen, 3 remises en 1 verliespunt als hoogste. 
Voor hem dus een eerste prijs. Thijmen behaalde met 4 uit 7 een halfje minder. 
 
Lodewijk, Silvan en Ruben waren de stap-3 deelnemers. Voor Ruben was het een zware dag, 
een punt op eigen kracht zat er blijkbaar niet in. Volgende GP zal het vast beter gaan, de 
tegenstand in deze groep met een aantal A-spelers was immers niet mis. Silvan eindigde op 
3 punten en Lodewijk behaalde met zijn 4 punten de 2-e plaats in het stap-4 klassement. 
Voor de volledigheid: daarin werd Robin Bruins de uitstekende winnaar. 
 



 

Het was 6 uur toen wij als één van de laatsten het pand verlieten. Ondanks de 
aanvangsproblemen en de flinke uitloop was het een zeer geslaagd 
Stappenkampioenschap! 
 
Voor complete uitslagen zie de Nosbo site: www.nosbo.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nosbo.nl/


 

Vrijdag 13 september: aftrap Grote Clubactie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 september, 2013 - 23:04 

A.s. vrijdag 13 september gaat de Grote Clubactie van start. Vorig jaar verkochten we met 
z'n allen ruim 250 loten. Met de opbrengst werd een belangrijk deel van ons 
kampeerweekend betaald en werd een bedrag geinvesteerd in 6 nieuwe DGT 2010 klokken.  
 

 
 
Ook dit jaar is de inzet om weer een kampeerweekend te kunnen organiseren en met een 
deel van de opbrengst de laatste stap te zetten in de klokkenactie: van analoog naar 
digitaal. Maar nieuwe ideeen zijn altijd welkom. 
 
De loten kunnen worden verkocht tot half november. Wekelijks vind je de tussenstand op 
onze site. 
 
Vrijdag krijgen de kinderen inschrijfboekjes mee maar er zijn ook al loten aanwezig. Als je al 
loten kunt verkopen dan scheelt het een loopje. Voor de beste drie verkopers liggen mooie 
prijzen klaar. We hopen ook dit jaar weer op een geslaagde actie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vooruitblik KNSB Jeugdclubcompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 september, 2013 - 16:35 

A.s. zaterdag gaat in Den Bosch de KNSB Jeugdclubcompetitie van start. Onze club komt 
op dit toernooi uit met twee teams, in de zgn. Meesterklasse D en C. In de 
NOSBO voorronde hadden twee D teams zich geplaatst maar door allerlei oorzaken hadden 
we onvoldoende spelers om twee teams te bemannen. Een D team hebben we 
teruggetrokken voor dit toernooi.  
 

 
Speellocatie: de Biechten, Den Bosch 

 
In de Meesterklasse speelt het D team op drie zaterdagen: 14 september, 5 oktober en 14 
december. In Meesterklasse C is een vierde speeldatum; 9 november. De D teams spelen 
per speeldag drie ronden, de C teams twee. Speeltempo: D 60 minuten per persoon per 
partij, C 90 minuten voor de eerste 35 zetten, daarna 30 minuten voor het uitspelen. 
Op de eerste speeldag speelt het D team in de volgende opstelling: Lodewijk, Daan, Pieter 
G en Matthijs. De eerste drie borden blijven gedurende het toernooi ongewijzigd. Op bord 
vier wordt gewisseld. 5 Oktober speelt Pieter n. en op 14 december Ruben.  
 
De eerste tegenstander voor het D team is bekend: Leiderdorp D1, gemiddelde teamrating 
950. Als iedereen zijn niveau haalt is er wat te halen tegen deze tegenstander. 
 
Ons C team speelt zaterdag in de volgende opstelling: Eelke, Martijn, Daniel en Kasper. De 
jongens treffen in de eerste ronde een zware tegenstander: Chesscool C1 uit Haarlem, 
gemiddelde teamrating 1512. Als het team kan pieken is er misschien wat te halen! 
 
De teamleiders voor a.s. zaterdag: Jaap (vader Pieter) gaat het D team begeleiden en ik ga 
mij bezighouden met het C team. Er is volgens de website van de Biechten Wifi, updates 
volgen tijdens het toernooi, als de techniek het toelaat. 
 
Vanuit de NOSBO spelen Assen D1 en Staunton mee aan dit toernooi. Staunton vult de lege 
plek in ie is ontstaan na het intrekken van ons tweede D team. Unitas C1 heeft zich terug 
getrokken. 



 

Zie voor meer informatie en uitslagen de toernooi site: 
 http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schaakbond.nl/jeugd/jeugdclubcompetitie


 

Stand van zaken bekercompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 september, 2013 - 20:03 

In de bekercompetitie is vanmiddag volop gespeeld. Veel partijen die nog openstonden zijn 
ingehaald en de eerste beslissingen in de poultjes zijn gevallen. In poule A plaatste Daniel 
zich moeiteloos met 6 uit 6 voor de volgende ronde. Jelger heeft met 3 punten een punt 
voorsprong op Kasper. Ze moeten nog een partij tegen elkaar maar het wordt toch 
spannend, immers de beste twee nummers 3 in de poules gaan ook door. 
 

 
 
In poule B zijn alle partijen gespeeld. Silvan en Pieter N. gaan zoals verwacht door. Jonathan 
scoorde 2.5 punten maar zit nu in de wachtkamer of zijn score voldoende is om bij de laatste 
16 te komen. Club en beker kampioen van vorig jaar won vandaag van Joep en is ook door. 
Joep moet nog inhalen tegen Annejan en heeft het in eigen hand. In poule D staan Daan en 
Matthijs bovenaan met 3.5 punten uit 4 partijen. In deze poule moet nog veel worden 
gespeeld, afwachten hoe het afloopt. 
 
Ook in poule E zijn alle partijen gespeeld. Lodewijk en Eline gaan door. Hugo heeft 3 punten 
wat een mooie score lijkt te zijn om toch als beste nummer drie door te gaan. Veel partijen 
staan open in poule F. In deze poule hebben Pieter G. en Martijn (beide 3 punten) 
voorsprong genomen op de concurrenten. Helge kwam in deze poule nog niet in actie. 
 
Thijmen is winnaar geworden van poule G, een fraaie 100% score. Wie tweede wordt is nog 
niet beslist. Ruben en Nathan hebben beiden nog 4 partijen te gaan en kunnen veel punten 
scoren. Alle uitslagen en standen staan op de site. 

 

 

 

 



 

Line geslaagd voor Stap 1 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 13 september, 2013 - 20:18 

Vrijdag de 13e is voor sommigen de meest ongelukkige datum. Er zijn zelfs mensen die 
binnenblijven om mogelijk onheil te voorkomen. Juist op deze datum werd er een diploma 
uitgereikt op de clubmiddag. Gelukkig gelooft Line niet in de datum en kreeg vanmiddag 
haar stap 1 diploma, uitgereikt door haar en onze nieuwe trainer Joep. Voor Joep ook een 
bijzonder moment. Voor het eerst mocht hij aan een van zijn pupillen een diploma 
overhandigen. We hopen dat er nog velen volgen! 
 

 
Line: gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Matige start Paardensprongteams op JCC Den 
Bosch 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 september, 2013 - 22:32 

Vroeg dag vandaag voor onze schakers in de JCC D en C teams. De eerste speelronden 
stonden op de kalender en er moest een flinke reis ondernomen worden: Den Bosch. Vanuit 
de NOSBO voorronde hadden twee D teams en een C team zich gekwalificeerd. Door 
verschillende oorzaken, Jonas naar Staunton enz. viel een mogelijk Dream Team de 
afgelopen weken uit elkaar. We hadden een gooi kunnen doen naar weer een Nationale 
Team titel maar helaas het mocht niet zo zijn. Als club vinden we het bijzonder jammer 
maar we moeten er mee leren leven. Na veel puzzelwerk was er maar een conclusie: 
terugtrekken van 1 D team en gaan wisselen. Eelke werd doorgeschoven naar team C 
waarmee de personele problemen in dit team werden opgelost. Wel jammer dat de KNSB 
de volgende ronde heeft gepland op 5 oktober, de nationale topspelers zitten dan op het 
EK in Montenegro waarmee menig C team te maken mee krijgt. Het zal denk ik van invloed 
zijn op de competitie. 
 

 
  

Vier auto's vertrokken vanuit Groningen en in onze auto hadden we het er even over: 
waarom zoveel speeldagen, drie voor de Dérs en vier voor de Cérs terwijl andere 
oplossingen voor handen zijn. Speel het toernooi in een of twee weekenden, met meer 
speelronden per dag en kijk ook of het toernooi met minder speelronden ook te spelen is. In 
de huidige opzet zijn er veel kosten: voor de KNSB 4 keer de locatie, clubs die een behoorlijk 
inschrijfgeld betalen en dan ook de kosten voor de deelnemers. De KNSB vergoed ten dele 
een auto per team maar ouders willen ook graag mee, dus nog meer kosten en dan 
natuurlijk ook nog eten onderweg. In het deelnemersveld dit jaar zitten de clubs voor 80% 
binnen een straal van een uurtje rijden vanaf de speellocatie. Wij, Noorderlingen lijken dus 
weer de klos te zijn, net als bij alle andere NK's die (behalve NK C en A, Sneek) in het zuiden 
en westen worden gespeeld. Kortom maak het toernooi compact en meer naar deze tijd! 
 



 

 
 
Na wat zoekwerk door een wegomlegging kwamen we even naar half 10 aan op de 
speellocatie, de Biechten. Eeen ruime locatie waar voldoende plaats was in de kantine voor 
meegereisde ouders en begeleiders. De speelruimten waren ruim opgezet voldoende 
ruimte om tussen de borden rond te lopen, wat en verschil met het NK E teams eerder dit 
jaar in Naaldwijk. Een pluim voor de organisatie! En een hele goede catering, prima koffie 
en snacks waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt. 
 
Achter de borden in ons D team: Lodewijk, Daan, Pieter G en Matthijs. De eerste partij werd 
gespeeld tegen Leiderdorp D1 om 10.45 uur. Lodewijk was de enige die een halfje wist te 
scoren. In ronde twee troffen we bekende spelers in het team van Hardenberg: Levi en 
Marlinde. Ook in deze match was Lodewijk de enige die wist te scoren en wel tegen Levi. 
Ons oud clublid ging de fout in bij een gewonnen stelling: twee torens en vier pionnen tegen 
een dame en een vrijpion van Lodewijk. Levi sloot zijn koning op tussen de drie pionnen en 
werd pardoes mat gezet. In de laatste ronde van vandaag kwam het team in actie tegen het 
team Vechtlust uit Maarssen. Het werden merkwaardige partijen, de ene keer dacht je aan 
winst en even later was de stelling helemaal veranderd. Het werd een twee tegen twee 
gelijk spel. Matthijs werkte na een dameruil knap de druk van de tegenstander weg en gaf 
keurig mat met dame/paard. Lodewijk zorge voor het andere punt. Een wat matige start 
van team D. Teamleider Jaap had zijn punten: onrustig achter de borden, verkregen 
voordeeltjes werden weggegeven, te snel spel, te veel kijken op andere borden. Kortom 
heel wat verbeterpunten. Daan en Pieter bleven onder hun niveau, hopelijk in de volgende 
ronde meer succes. 
 
Drie kwartier eerder was ons C team van start gegaan. Eelke op bord 1, Martijn op 2, Daniel 
op bord 3 en Kasper op bord 4. Kasper en Daniel speelden hun tweede NK. Voor onze club 
de eerste keer dat we landelijk in deze categorie uitkwamen. Eerste tegenstander het sterke 
team van Chesscool Haarlem. Mer name voor Kaper wordt het een zwaar toernooi, hij heeft 
een wat lagere rating en met wat extra tips zat hij toch achter het bord. Vooraf de afspraak: 
zorg dat je minimaal een uur speelt. Nou dat lukte. Terwijl achter en voor ons team partijen 
waren afgelopen zaten alle 4 de Paardensprongers nog achter het bord. Na een uur zat 
Kasper er nog steeds, missie geslaagd en nog geen stuk van het bord. Na twee en een half 



 

uur moest Kaper zijn meerdere erkennen maar hulde voor zijn instelling, prima gedaan. De 
langste partij van Kasper kan de boeken in. Martijn verlooor na drie uur, zijn tegenstander 
wist te promoveren. Op bord een bereikte Eelke remise in het eindspel en Daniel kwam in 
zijn eindspel een paar tempo's te kort. Na ruim 3.5 uur ook hier promotie. Een wat jammer 
verlies maar erg goed gespeeld. 
 
In de tweede en laatste ronde van vandaag trof het team de Toren uit Arnhem. Kasper 
verloor op het vierde bord. Op bord 1 won Eelke een kwaliteit en daarna nog een paar 
stukken 1 - 1, een mooie tussenstand. Daniel zat in een lastig eindspel: beide spelers drie 
pionnen maar de tegenstander had er nog een paard bij. Uiteindelijk beslissend. Martijn 
probeerde van alles op bord twee maar kon twee randpionnen tegen een van de 
tegenstander niet omzetten in winst. De stelling bleek remise te zijn. Een half bordpunt 
erbij maar helaas nog geen matchpunten. We hebben dus nog heel veel te winnen in de 
komende speelronden. Op 5 oktober missen we Eelke. De borden 2 en 3 schuiven door. 
Joep gaat spelen op bord drie en Kasper gewoon weer op vier. De indeling voor de volgende 
ronde komt binnenkort. Met een oneven aantal teams hoop ik dat we geen bye krijgen. Vijf 
uur reizen voor een speelronde lijkt wel heel erg veel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 1 diploma voor Annejan 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 september, 2013 - 21:08 

Weer een clublid in bezit van het Stap 1 diploma. Vorige week kon Annejan niet aanwezig 
zijn maar vanmiddag kreeg hij uit handen van zijn trainer Bram het stap 1 diploma! 
Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC start vrijdagavond in Ten Boer 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 september, 2013 - 14:33 

De Noordelijke Jeugd Competitie 2013 - 2014 gaat a.s. vrijdagavond van start. Ten Boer is 

de eerste speelstad in de competitie. Negen teams hebben zich opgegeven:  SC Ten Boer 1 

en 2, ScepU, Staunton, SC Gorredijk, SC Sneek, MSV Meppel, SC Haren en ons team als 

titelverdediger. 

Voor SC de Paardensprong komen uit Martijn, Daniel, Daan en Niels. 

 

De tweede ronde wordt op 1 november gespeeld in onze thuisbasis de Hunzeborgh. Het 

speelschema is qua speelsteden nog niet helemaal klaar. Op dit moment zijn de eerst 5 

ronden ingepland. SC Haren is gastheer op 29 november. Daarna gaat het toernooi naar 

Friesland, Gorredijk is speelstad 4 op 17 januari . ScepU Usqert heeft zich gemeld voor 14 

februari, ronde 5. De overige speelronden worden nog ingevuld. 

 

Met een oneven aantal teams is in iedere speelronde een team vrij. In het speelschema is 

rekening gehouden met reisafstanden. Sneek is de eerste ronde vrij. In ronde 5 hoeft het 

team van Meppel de lange reis naar Usquert niet te maken. Verderop in het speelschema 

hoeft ScepU ook niet naar Meppel als zij zich aanmelden als organisator.  

 

Voorlopig speelschema: 

 

Ronde 1     Ronde 6   

27-sep Ten Boer   28-mrt   

Ten Boer 1 Ten Boer 2   ScepU MSV Meppel 

SC de Paardensprong ScepU   Ten Boer 2 SC Gorredijk 

Staunton SC Haren   SC Sneek Staunton 

SC Gorredijk MSV Meppel   Ten Boer 1 SC de Paardensprong 

SC Sneek vrij   SC Haren vrij 

          

Ronde 2      Ronde 7   

1-nov SC de Paardensprong   18-apr   



 

MSV Meppel Staunton   Staunton Ten Boer 1 

SC Haren SC de Paardensprong   SC Gorredijk SC Sneek 

ScepU Ten Boer 1   MSV Meppel Ten Boer 2 

Ten Boer 2 SC Sneek   SC Haren ScepU 

SC Gorredijk vrij   SC de Paardensprong vrij 

          

Ronde 3     Ronde 8   

29-nov SC Haren   30-mei   

SC de Paardensprong SC Sneek   Ten Boer 2 SC Haren 

Staunton Ten Boer 2   SC Sneek MSV Meppel 

SC Gorredijk ScepU   Ten Boer 1 SC Gorredijk 

MSV Meppel SC Haren   SC de Paardensprong Staunton 

Ten Boer 1 vrij   ScepU vrij 

          

Ronde 4     Ronde 9   

17-jan SC Gorredijk   nog te vullen Ten Boer/Groningen? 

SC Gorredijk SC de Paardensprong   SC Sneek ScepU 

MSV Meppel Ten Boer 1   Ten Boer 1 SC Haren 

SC Haren SC Sneek   SC de Paardensprong MSV Meppel 

ScepU Ten Boer 2   Staunton SC Gorredijk 

Staunton vrij   Ten Boer 2 vrij 

          



 

Ronde 5         

14-feb Usquert       

SC Haren SC Gorredijk       

ScepU Staunton       

Ten Boer 2 SC de Paardensprong       

SC Sneek Ten Boer 1       

MSV Meppel vrij       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Volg Eelke op het EK in Montenegro 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 september, 2013 - 16:06 

A.s. zaterdag vertrekt de Nederlandse delegatie jeugdschakers en begeleiders naar 
Montenegro. Onder hen onze Nederlands Kampioen bij de E'tjes Eelke en de nummer twee 
van het NK Tycho, clublid van SC Assen. Het is voor de tweede keer dat een 
Paardenspronger op het EK uitkomt. Vorig jaar speelde Jonas op het EK in Praag. 
 

 
 
Het toernooi, van 28 september t/m 9 oktober wordt gespeeld in de stad Budva. We zijn blij 
dat we een verslaggever ter plaatse hebben, Sake Jan. De trotse vader van Eelke zorgt 
regelmatig voor een kort verslag op onze site en ook op zijn eigen blog, Schaakvader 
verhalen. 
  

 
Prijswinnaars in Waalwijk 

 
Op het blog staat inmiddels een hele leuke voorbeschouwing, geschreven voor de 
klasgenoten van Eelke. Je kunt het vinden op: http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/ 
 
Kijk dus ook dagelijks via deze link om nog meer te lezen over het EK. 
We wensen Eelke heel veel succes op het Europees kampioenschap! 
 
Tycho is te volgen op:  http://tychoek2013-nl.webnode.nl/ 

 

 

 

 

 

http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/
http://tychoek2013-nl.webnode.nl/


 

Stand van zaken in de bekercompetitie 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 27 september, 2013 - 22:25 

In de bekercompetitie zijn vanmiddag partijen ingehaald. Helge was vanmiddag weer van 

de partij en mocht veel inhalen. In poule F verloor Helge twee keer van (geen schande) en 

deelde in de volgende match de punten met Roos, 1 - 1) In deze poule gaat het nog voor de 

tweede plaats. Pieter G. moet nog twee partijen inhalen tegen Helge. De tweede plaats 

voor Joep in poule C stond al vast. Joep won vandaag van Annejan waarmee in deze poule 

alle partijen zijn gespeeld. 

 

In poule G deelde Nathan en Ruben de punten. Tijs komt voorlopig niet meer op de club, 

waarmee zijn partijen tegen Ruben verloren gaan. Nathan en Ruben hebben allebij drie 

punten. Zij gaan nu vluggeren voor plek 2. De beste nummers drie gaan ook door. Het gaat 

nu tussen Nathan/Ruben, Jelger/Kasper en Hugo. Zij staan of kunnen komen op drie punten. 

In poule A speelt Kasper nog tegen Jelger. Kasper heeft twee punten en Jelger drie. Als 

Jelger wint gaat hij door als nummer twee. Wint Kasper dan is het ook in deze poule 

vluggeren. De verliezer gaat wel meestrijden voor de beste nummers twee. 

 

Uitslagen en standen zijn geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ten Boer van schaakdorp naar schaakstad! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 september, 2013 - 22:56 

Binnen 24 uur twee toernooien organiseren, vrijdagavond de NJC en vanmiddag een groots 
Grand - Prix toernooi. Dat vergt nogal wat van de organisatie. Met vlag en wimpel slaagde 
Roelof en zijn team voor deze missie. Het Buurhuus blijkt een uitstekende locatie voor de 
NJC en vanmiddag 94 deelnemers voor dezelfde deur die allemaal heel graag mee wilden 
doen aan het GP. Kenmerken voor een goed toernooi: strakke regels, tijdschema, 
voldoende vrijwilligers, goede catering en uiteraard een prima sfeer. Al deze ingredienten 
waren in de 24 uur aanwezig. En heel belangrijk de kers op de taart: een feestelijke 
prijsuitreiking waar van alles was te beleven en iedereen met een prijs naar huis ging. Een 
groot compliment voor de organisatie. Ten Boer heeft zich als schaakdorp duidelijk 
gepromoveerd naar schaakstad. Zonder de daarbij behorende rechten. 
 

 
 
Vrijdagavond: 19.45 uur. Alle teams zijn aangekomen in Ten Boer. Sneek 1 en 2 zijn er niet. 
Zij spelen hun match maandag in Sneek. Sneek 2 is op het allerlaatste moment toegevoegd 
aan de deelnemerslijst. In het speelschema spelen zij reglementair tegen elkaar in ronde 1. 
Om twee teams van dezelfde club naar Ten Boer te laten reizen gaat wat te ver, dus spelen 
zij gewoon in Sneek. In het speelschema nog twee uitzonderingen gezien de reisafstand van 
220 km: als Usquert de speelstad is speelt MSV Meppel op een andere locatie hun match. 
Dit betreft ronde 5: MSV Meppel speelt dan tegen Sneek 2. In ronde 7 wordt er in Meppel 
gespeeld. ScepU speelt dan tegen Haren op een locatie in Groningen. Dit zijn de drie 
uitzonderingen, alle teams worden op de speellocaties verwacht. 
Na openingswoorden van Roelof en mij gaat de NJC om 20.00 uur van start. 
 
In de eerste ronde spelen we tegen ScepU. Vorig seizoen speelden we toch onverwacht 2 - 2 
tegen onze schaakvrienden uit Uithuizen. Op bord vier verloor Niels na een Loperoffer van 
Joost zijn partij. Met dame en toren was het mat in een, ondanks materiaalwinst voor Niels. 
Niels probeerde nog iets te doen: dubbele aanval koning/toren maar Joost parkeerde zijn 
koning op de juiste plaats. Op bord een leek Martijn iets voordeliger te staan maar verloor 
onverwacht zijn dame 0 - 2! 



 

 
Daan was in een toren/pionnen eindspel beland. Hij had twee pionnen voordeel. Beide 
torens peuzelden wat meer pionnen op waarna Daan schaak gaf met zijn toren.Silke had 
dat niet door en raakte haar toren aan. Tja, verplicht zetten, toren ertussen die er vlot 
afging. Silke gaf op 1 - 2. Daniel was op dat moment ook in een pionnen/toren eindspel 
beland maar hij had een groot voordeel pionnen op de a,b en c lijn die een stormloop deden 
op de zwarte toren. Geen houden aan want zwart kon door de witte toren de koning er niet 
bijkrijgen. Zwart restte niets anders dan op te geven. Weer 2 - 2, dezelfde uitslag als vorig 
maar we kunnen er goed mee leven. Leerschool vanavond: zeg nooit schaak, dat is niet 
verplicht, je kunt je voordeel ermee doen. 
Uitslagen: Ten Boer 1 - Ten Boer 2 3 - 1, SV Gorredijk - MSV Meppel 1 - 3, Staunton - Haren 4 
- 0. 
Vrijdagvond 5 oktober is de volgende ronde in onze thuisbasis de Hunzeborg. 
 

 
  

Zaterdagmiddag: Zeven Paardensprongers hebben zich opgegeven. Het aantal ligt wat 
lager dan voorgaande jaren. Eelke zit in Montenegro, Martijn kreeg veel huiswerk op en kon 
niet meedoen  (mijn vader zei vroeger het huiswerk gaat voor het meisje, dus ook voor het 
schaken) en een aantal clubleden kon niet door verplichtingen elders. Niels was wel mee 
maar niet om te spelen, hij runde vanmiddag de schaakwinkel van Raindroptime. Het was 
fantastisch weer, menig ouder zocht buiten het najaarszonnetje op. Jammer dat het terras 
al was opgeborgen. 
 
Het toernooi begon strikt op tijd om 13.15 uur met de openingswoorden van Roelof. Bijna 
iedereen was er behalve de twee Duitse deelnemers, ingedeeld in poule A, die net op tijd 
voor de eerste ronde arriveerden. De groepen A t/m D speelden in een aparte ruimte. De 
andere groepen in de grote zaal. In beide ruimte bleef het de hele middag rustig. 
 
Drie gele shirts in de grote zaal: onze beide Pieters en Hugo. Helaas zaten ze in een groep, 
G. Pieter G. en Hugo speelden de hele middag onder hun niveau, jammer. In de onderlinge 
partijen wist Pieter N van beiden te winnen. Pieter G. won van Hugo. Pieter G. werd met 2.5 
punten 6e en Hugo eindigde met 5 punten knap als tweede. Voor Pieter een mooie 



 

opsteker, hij wass wel weer eens toe aan een prijs na een aantal keren 4e te zijn geworden. 
 
Silvan zat in de C groep. Qua rating zat deze groep heel dicht bij elkaar. In deze groep met 6 
kinderen werden 5 partijen gespeeld. Voor de laatste ronde was Silvan al zeker van de 
derde plaats maar er zat meer in. In de laatste ronde kwam Silvan in een lastige stelling 
maar zag zijn concurrent voor plek 1 verliezen en remise was voldoende om op onderling 
resultaat goud mee naar huis te nemen. Goed rekenwerk van Silvan die meteen remise 
aanbood. Dit bod werd geaccepteerd dus een mooie eerste plaats! 
 
Daan en Lodewijk hadden hun dag niet in de B groep. Daan heeft de vorm van eind vorig 
jaar nog niet te pakken en sloot het toernooi af met een teleurstellend half punt. Ook bij 
Lodewijk ontbreekt de vorm maar ook de rust in het spel. Hij valt weer in oude fouten maar 
we weten dat hij veel beter kan. Jammer maar snel vergeten. 
 
In de A groep twee Duitse deelnemers en natuurlijk Daniel. Daniel wist met twee remises en 
een winstpartij twee punten te scoren. Goed voor de 5e plaats. Zijn toernooiresultaat wijkt 
weinig af van zijn rating dus goed gespeeld. De toernooizege ging naar Madita Mönster uit 
Oldenburg. Eeen terechte winst, ik heb haar zien spelen en was onder de indruk van haar 
spel. Het straalde heel veel rust uit en elke zet die zeer overwogen werd gedaan. 
 
De organisatie had een strak tijdschema dus de prijsuitreiking op tijd. Zoals gezegt, dit is 
het hoogtepunt van de middag. Waar elders op GP toernooien heel veel kinderen al weg zijn 
was de zaal hier bomvol. Reden: voor iedereen een herinnering, een loterij en prijswinnaars 
voor het schaakprobleem. Dat een prijsuitreiking wat langer duurt, wat maakt het uit. 
Iedereen voelt zich winnaar en daar gaat het om.  
 
Veel plaatsen in Nederland noemen zich schaakstad (o.a. Apeldoorn). In Ten Boer hebben 
Roelof en zijn team bewezen dat een keer per jaar Ten Boer een schaakstad is waar het 
goed toeven is. 
 
Was het deelnemersaantal van 94 voldoende voor een record. In de recente 
schaakgeschiedenis net niet. Even gedoken in de archieven: op 24 april 2010 trok het GP in 
Leek 98 deelnemers.  
 
Foto´s en uitslagen geplaatst. 
Zie ook verslagen op de websites van: 
Ten Boer: http://albertsschaakblog.blogspot.nl/ 
ScepU: http://www.scepu.nl/ 
SC Assen: http://www.schaakclubassen.nl/nieuws.php?item=442 
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Nieuws vanuit Montenegro: Eelke verliest eerste 
partij 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 september, 2013 - 19:45 

Eelke heeft zijn eerste partij op het EK in Budva, Montenegro verloren. Met de zwarte 

stukken kon hij niet voor een verrassing zorgen tegen zijn tegenstander uit Letland met een 

Fide rating 1717. Achter de naam van Eelke staat nog steeds, omdat hij nog geen EK's heeft 

gespeeld een 0. 

Zie de toernooisite: http://chess-

results.com/tnr106041.aspx?lan=17&art=2&rd=1&fed=NED&turdet=YES&flag=30&wi=984 

 

Volg ook de blog van Sake Jan waarop inmiddels weer leuke verslagen staan: 

http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/ 

 

Tycho ook met zwart spelend verloor in de eerste ronde tegen een tegenstander uit 

Monaco. 

Morgen weer nieuwe en hopelijke betere resultaten! 

 

Voor de uitslagen van de Nederlandse delegatie zie hier: 

http://chess-

results.com/tnr106041.aspx?lan=17&art=25&fedb=NED&fed=NED&turdet=YES&flag=30&

wi=984 
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Eerste winst voor Eelke op het EK! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 september, 2013 - 23:37 

Op het EK in Montenegro heeft Eelke vandaag zijn eerste punt gescoord. Eelke is als 89e 
geplaatst op de deelnemerslijst en won van de 42e geplaatste Oekrainer Medvedijk 
Volodymyr. Een mooie opsteker voor Eelke en goed voor het zelfvertrouwen als je snel in 
het toernooi een punt pakt. 
 

 
 
Morgen speelt Eelke met zwart tegen de Israelier Shoam Cohen (familie van?) 
Tycho verloor helaas zijn partij. Hopelijk kan hij morgen scoren! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eelke scoort tweede punt op het EK! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 oktober, 2013 - 19:30 

Goed nieuws uit Montenegro, Eelke wist zijn tweede partij vanmiddag, met zwart, te 
winnen. Een uitstekend resultaat, met 2 punten uit drie matches staat Eelke er gewoon 
goed voor op het EK. 
Even afwachten wie zijn tegenstander morgen is, maar na de vlag van Oekraine gaat ook de 
Israelische vlag in de tas! Er zijn nog partijen aan de gang. Morgen een eerste tussenstand. 
Zie ook: http://schaakuitzendingen.blogspot.nl/ 
 

 
 
Tycho, ook met zwart spelend,won vandaag ook zijn partij. een goede opsteker voor de 
komende dagen! Zie ook de eerder geplaatste links. 
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EK bericht vanuit Budva: ronde 1 t/m 3 
Ingezonden door Sake Jan op 2 oktober, 2013 - 11:42 

 

Inmiddels zijn er 3 speeldagen verstreken op het EK jeugd schaken 2013 waaraan Eelke 

deelneemt. De hoogste tijd voor een tussentijds verslag op de Paardensprong site. 

 

Zoals bekend wordt dit EK gehouden in het land Montenegro in de plaats Budva van 28 

september t/m 9 oktober. Montenegro, vóor de Balkan oorlog (van de beginjaren 90) 

behorend tot Joegoslavië en daarna  een federatie vormend met Servië (Servië-Montenegro 

geheten en ooit een tegenstander van Nederland bij een WK of EK voetbal, 

huiskamervraag: wanneer en welk toernooi was dat?), is sinds het jaar 2006 een zelfstandig 

land. Grappig is dat het land – naar het schijnt – toen uit praktische overwegingen de Euro 

als valuta eenheid besloot te nemen, hoewel  het land helemaal niet tot de Europese Unie 

behoorde en nog steeds niet behoort! 



 

  

Het Nederlands team verzamelt zich in één van de prachtige straten van het ressort 

  

Budva is een toeristische badplaats en het hotel waarin we vertoeven is excellent. Hotel is 

niet het goede woord trouwens, het wordt een ressort genoemd en heet Slovenska Plaza: 

een verzameling van een tiental “villa’s” (dat vermoed ik in dit verband “dorpjes” betekent) 

waar steeds rondom een knusse en groene binnenplaats de luxueuze hotelkamers, met 

balkon en al, van maximaal 3 verdiepingen gesitueerd zijn. In de verbindende 

wandelstraatjes heb je winkeltjes, terrassen, restaurants en cafés. Kortom: zodra je de deur 

van je hotelkamer dichtgetrokken hebt, waan je je meteen in een prachtig Zuid-Europees 

toeristen stadje! 

  



 

 
De grote speelzaal, de eerste 4 rijen zijn verboden gebied! 

  

De twee speellocaties liggen op een kwartier lopen afstand in de stad. De grootste is een 

sporthal waar plaats is gemaakt voor ca. 800 schakers. Ouders mogen toekijken vanaf de 

vijfde rij op een tribune, de eerste 4 rijen worden zorgvuldig leeg gehouden, omdat deze 

zich te dicht bij de spelers bevinden. Tijdens het spelen houden suppoosten in gele shirts 

met de rug naar de speelzaal gekeerd voortdurend hun ogen gericht op het publiek , alsof 

het een heuse risicowedstrijd in het betaalde voetbal betreft! Mensen die even een telefoon 

tevoorschijn halen hebben er zo één in de nek zitten. 



 

 
De aula van dit schoolgebouw is de speelzaal van U8, G8 en U10  

  

De 2 onderste jongensgroepen (U8 en U10) en de jongste meisjesgroep (G8) , tezamen ruim 

250 schakertjes, spelen op een veel slechter locatie: in een aula en een lokaal van een 

schoolgebouw dat wat afgelegen enkele honderden meters verderop ligt. Ouders en ook 

coaches dienen vóor aanvang de spelerszaal en zelfs het gebouw verlaten te hebben. Voor 

diegenen onder hen die niet anders kunnen dan van alles meteen op de hoogte te willen 

zijn, zit er niets anders dan in volkomen onwetendheid van wat er zich binnen afspeelt te 

wachten en te wachten tot hun kind of leerling uren later naar buiten komt. 



 

 
Delegatieleider Dolf Meijer spreekt zijn pupillen moed in bij aanvang 

van ronde 2. Toevallig zitten Eelke en Tycho (1 uit 3) pal naast elkaar! 

Eelke en Tycho Bruggink van SC Assen werken hier als enige twee van het 18 deelnemers 

tellende Nederlandse team hun partijen af. Zouden ze ooit in dit EK op één van de 

topborden komen te spelen, ook dan komen zij én hun ouders en begeleiders er bekaaid af, 

want live-borden kent deze wat primitieve locatie evenmin. 

Dan de partijen die Eelke tot op heden speelde. In de eerste ronde speelde hij met zwart 

tegen een Let, met een FIDE rating van 1717. Thuis al hadden we aan de hand van de 

deelnemerslijst deze speler als mogelijke eerste tegenstander voorspeld en op het internet 

hadden we een groot aantal partijen van hem gevonden waarin hij met wit consequent 

opende met d4. Eelke heeft zich wat verdiept in het Konings Indisch waarin zwart zich met 

achtereenvolgens Pf6, g6, Lg7 en  0-0 antwoordt. Met het tempo echter waarin zijn 

tegenstander de goede zetten op het bord toverde bewees deze op volkomen eigen terrein 

te spelen. Hij liet zich niet imponeren door Eelke’s pionnenstorm op de koningsvleugel en 

veroverde ondertussen een paard aan de ander kant van het bord. Een nul in je eerste partij, 

daar begin je toch liever niet mee. 

 

Het herstel liet niet lang op zich wachten. In de tweede partij mocht Eelke een Franse 

opening verwelkomen van zijn Oekraiense tegenstander (1633) en daar wist hij wel raad 

mee. Het werd een alom door de aanwezige Nederlandse coaches geprezen optreden, 

waarin wit achtereenvolgens een pion, een paard en een kwaliteit offerde. Maar toen was 

het dan ook mat! In 23 zetten. 

 

Ook in de derde partij een met 1600+ FIDE rating gewaardeerde speler, en wel een 

Israelische schaker getooid met de naam Cohen (voornaam Shoam)! Met zwart verloor 



 

Eelke snel een pion, naar eigen zeggen door een black-out, maar de witspeler wist niet om 

te gaan met deze voorsprong. Al snel ging de kwaliteit verloren en de winstvoering – 

ondanks dat mat in 2 over werd gezien – was vanaf dat moment geen moment in gevaar. 

 

Eelke's partijen zijn inmiddels na te spelen 

op: http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2013/10/eelke-budva-partijen.html 

 

Na partij 6 hopelijk het volgende exclusieve Paardensprong verslag vanuit Budva. Voor hen 

die niet zolang kunnen wachten  zie: 

 

De toernooisite:  http://www.budva2013.org/index.php?lang=en 

De officiële stand na 3 ronden voor de U10:  http://chess-

results.com/tnr106041.aspx?lan=1&art=1&rd=3&turdet=YES&flag=30&wi=984 

Eigen blog:  http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/ 
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Remise voor Eelke op de 4e speeldag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 2 oktober, 2013 - 21:46 

Ook op de vierde speeldag van het EK wist Eelke vanavond te scoren. In deze ronde trof 

Eelke een tegenstander uit het schaakland: Rusland. Eelke is als 89e geplaatst en speelde 

verdienstelijk remise tegen Dmitry Minko, Fide rating 1705 en nummer 31 van de 

plaatsingslijst. In de tussenstand staat Eelke zeer verdienstelijk op plaats 37 in een 

deelnemersveld van 123 kinderen! 

 

 

Ook Tycho speelde remise tegen een tegenstander uit Israel. Morgen speelt Eelke tegen 

Samir Ahmadzada Ahmad uit Azerbeidzjan. Leuk voor Eelke dat hij steeds verschillende 

nationaliteiten tegenover zich krijgt, met name uit Oost - Europa. En de vlag, nou die mag 

met dit resultaat ook de tas in! Op de blog van Sake Jan kan je de eerste drie partijen van 

Eelke naspelen, doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verlies Eelke in de 5e ronde EK 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 oktober, 2013 - 21:10 

In de 5e ronde op het EK in Montenegro verloor Eelke vandaag tegen Samir Ahmadzada 
Ahmad. Zaterdag weer nieuwe kansen, morgen is een rustdag. Een goed moment om even 
de omgeving te verkennen. In ronde zes nu een Griekse tegenstander: Dimitris Alexakis. 
Eelke speelt voor de vierde keer met de zwarte stukken. Gaat er weer een vlag de tas in? We 
gaan het zien. In ronde 5 ook verlies voor Tycho, morgen nieuwe kansen. Zet hem op! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diploma's voor Tom en Pieter G. 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 oktober, 2013 - 20:25 

Opnieuw diploma's op de clubmiddag. Tom is geslaagd voor stap 2 en Pieter van der Graaf 
is ons eerste clublid met stap 1+ op zak. Jongens gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Goed nieuws vanuit Montenegro: winst Eelke in 
ronde 6 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 oktober, 2013 - 19:55 

In de zesde ronde heeft Eelke vanmiddag weer gewonnen tegen zijn Griekse tegenstander 
Dimitris Alexakis. Met dit resultaat heeft Eelke nu 3.5 punten uit zes partijen, een hele 
mooie score. Kijk op het blog van Sake Jan voor zijn schaakvader verhalen! 
 

 
  

En weer kan een vlag de tas in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bericht (2) uit Budva: over Azeri's en Turken die 
de Scheveninger spelen 
Ingezonden door Sake Jan op 6 oktober, 2013 - 16:40 

 

Twee derde van het EK zit er nu op. Een tussentijds verslag. Hoe het komt weet ik niet, 

maar het voelt alsof we hier al weken zitten. Is ’t het volle en strakke dagelijkse schema wat 

we steeds aanhouden? 

 

’s Ochtends half 9 opstaan. Om 9 uur precies verzamelen voor het ontbijt. In de ochtend 

voorbereiden met de trainer op de partij van vandaag. Eelke en Casper Schoppen (spelend 

in de Open12) maken er samen altijd een lange sessie van bij trainer Pascal Losekoot. Van 

10 uur tot half 1. Dan lunch: warm eten of – voor wie dat niet wil – brood. Even rusten. En 

om kwart voor 3 verzamelen en met een grote groep lopen richting sporthal. 

 
Tweeling Eelke en Tycho een half uur voor de partij 

Een kroeg en een naastgelegen pizzatent vormen tezamen de stamgelegenheid van het 

Nederlandse team. In de sporthal beginnen ze om half 4. Eelke en Tycho starten om 4 uur in 

de aula van het even verder gelegen schoolgebouw. Meestal ga ik weer terug naar het hotel 

om iets aan de verslaggeving te doen. Het internet is op dat moment het snelst. 

Vanaf een uur of half 6  lossen Tycho’s moeder  en ik elkaar een beetje af bij het schoolplein. 

We willen er staan  - zeker na 6 uur als de duisternis snel in valt - als één van de twee klaar is 

met zijn partij en het gebouw uitkomt.  

 

Na afloop terug naar het hotel om weer(!) warm te eten, hoewel we – zeker  na een 

overwinning … - steeds vaker op de Nederlandse vaste stek blijven nagenieten, partijen 



 

analyseren, de Nederlandse toppers volgen als die nog bezig zijn op een live-bord, daarbij 

smakelijk en goedkoop pizzapunten verorberend al dan niet met salami. En tegen 11 uur het 

licht uit. 

 
De aula van de school is de speelzaal van Eelke en Tycho 

In ronde 4 heeft Eelke een zware partij tegen de getalenteerde Dmitry Minko uit Rusland. 

Hij is van het jaar 2004 en piepklein, deed vorig jaar al mee met de 8-jarigen en heeft een 

rating van boven de 1700. Kort na de opening wint Dmytri  met een kleine combinatie een 

pion. Weliswaar verovert Eelke (die  overigens al voor de derde keer met zwart speelt) er 

een terug, maar Dmitry behoudt voortdurend het initiatief. 

 

Na algemene afruil resteren er bij beiden 3 pionnen en een toren welke bij Dmytri 

ondersteund wordt door een loper en die van Eelke door een paard. De oprukkende pionnen 

kan Eelke alleen stoppen door zijn paard te geven, waarna Dmytri in een tergend eindspel 

30 zetten lang (maar wel terecht) doorspeelt met toren en loper tegen Eelke een toren. 

Theoretisch remise, maar bewijs dat maar eens. Op zet  77 gaat Dmytri echter zelf de fout 

in, waarop Eelke de torens kan ruilen: remise. 

 

Op het plein buiten is het ondertussen nogal unheimisch geworden. De duisternis is 

ingevallen en de wind steekt op wat het fris maakt. Uiteindelijk neem ik ook maar plaats in 

het steeds kleiner wordende groepje dat bezit heeft genomen van van de trap naar de 

ingang van de school. Ook figuurlijk tast je volkomen in het duister over wat zich binnen 

afspeelt. Ik ben blij met remise als Eelke daar na 3 uur en een kwartier  mee naar buiten 

komt. Al helemaal als ik hoor hoe die tot stand gekomen is. Ook Eelke is tevreden, maar 

heeft het als een vreselijk partij ervaren. Bijna 80 zetten lang schaken voor hooguit remise 

en nooit enig uitzicht op winst tegen die duivelse Dmytri: niks voor hem.  Maar toch een half 

punt! 

 

Op de een of andere manier leidt dit de volgende dag tot de overtuiging dat ronde 5 winst 

zal opleveren. Eelke mag met wit spelen, zodat hij het spel weer lekker naar zich toe kan 



 

trekken. Een tegenstander, Samir Ahmad Ahmadzada uit Azerbeidzjan,  die minder ervaren 

lijkt dan de sterke Dmytri wanneer we zijn voor de FIDE meetellende uitslagen op internet 

bekijken. En dan nog een gedegen voorbereiding met trainer Pascal, met wie hij de Keres 

aanval doorneemt. Een scherpe opening van wit als antwoord op de Scheveninger(!) die 

Samir Ahmad pleegt te spelen en Eelke op zijn lijf geschreven zou moeten staan.  

 

Het komt inderdaad op het bord, maar met een zijvariant die ze net niet doorgenomen 

hebben. Samir plaats een beslissende tegenaanval. En dus niet  de gehoopte 3½ uit 5 

waarmee het lekker zou zijn geweest de rustdag in te gaan maar 2½. Ach, nog steeds niet 

verkeerd. 

 
Het strand van Budva, op de achtergond de 

stari grad oftewel de oude stad 

De rustdag mag door iedereen vrij ingevuld worden. Met een groepje gaan we naar het 

oude centrum van Budva. Het is er schitterend. Op de terugweg raken we in gesprek over 

het fenomeen van de voorbereiding. Ook Casper heeft  in deze dagen twee keer verloren na 

een zorgvuldige openingsvoorbereiding , zodat de vraag opdoemt of die theoretische 

openingsbehandeling niet ook als een boemerang op je terug kan slaan. Feit is dat de 

oostelijke landen zeer veel tijd besteden aan theorie en openingen en die afstemmen op 

hun specifieke tegenstanders. Conclusie lijkt: als je hier  wat wilt zal je daarin mee moeten 

gaan.  

 

Wij merken het zelf aan trainingsgroepje van Merijn van Delft waarin de Nederlands toppers 

zitten. De rustdag wordt daar voor een nog veel groter deel besteed aan voorbereiding op 

de komende tegenstander met het voornaamste doel die ergens volkomen mee te 

verrassen. Het is bijna een wetenschap maar op dit niveau hoort het er waarschijnlijk 

gewoon bij. 

 

Wat er natuurlijk ook bij hoort is een potje voetbal. Op de namiddag spelen de Nederlanders 

tegen de Zwitsers en de Turken en onder elkaar. Twee ouders moeten het bekopen met 



 

resp.  een zweepslag en een verstuikte enkel. Strompelend bewegen ze zich ze de volgende 

dag naar de sporthal. 

 
Wachten in het donker op het schoolplein ... 

In ronde 6 voert Eelke alweer de zwarte stukken (in 6 partijen slechts 2 keer wit). Dit 

verhindert hem niet een keurige partij af te leveren tegen de Griek Dimitris Alexakis. Geen 

aanvalspartij maar veel manoeuvreren en positie spel. Tussen de 20-e en 30-e zet speelt 

Eelke 7 zetten met hetzelfde paard, dat daarbij 2 keer in het rond gaat. Na een ernstige fout 

van Dimitris is het snel gedaan, maar Eelke is van oordeel dat hij toen al de veel betere 

stelling had verkregen. 

 

Voor Eelke's partijen zie: http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2013/10/eelke-budva-

partijen.html 

 

Op het moment dat ik dit stukje schrijf komt hij terug van de voorbereiding voor ronde 7 

met de mededeling dat ze de 'Keres attack' verder hebben uitgediept. Want ook zijn Turkse 

tegenstander van vanmiddag, Ahmet Utku Uzumcu,  bedient zich van de Scheveninger 

tegen een e4 opening die Eelke met wit altijd speelt. 

 

Hoe het allemaal zal aflopen is te volgen op de bekende websites en blogs. Let ook m.n. op 

de live borden waarin 4 Nederlanders momenteel prominent figureren:  Jorden (heden 

lijstaanvoerder en serieus op koers voor de Europese titel!) en Lucas Foreest,  Robby 

Kevlishvilli en Anna Maja.  

 

Hopelijk tot een eindverslag na de 9-e ronde! 

 

 

 

http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2013/10/eelke-budva-partijen.html
http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/2013/10/eelke-budva-partijen.html


 

JCC Den Bosch, C team op tijd naar huis, geen 
matchpunten voor team D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 oktober, 2013 - 17:55 

Vandaag de tweede speeldag in de Jeugdclub competitie in Den Bosch. We vertrekken iets 
later dan in de eerste ronde omdat de wegomleiding in Den Bosch is opgeheven. Om kwart 
over zeven zijn we compleet voor vertrek vanaf de Hunzeborgh. In het C team is Joep 
invaller. De borden schuiven op, omdat Eelke vanwege zijn EK er niet kan zijn. In het D team 
speelt vandaag Pieter N. mee.  
 

 
 
Na een voorspoedige reis van twee uur en een kwartier bereiken we op tijd de speellocatie. 
In de hal is het nog rustig zodat we met z'n allen aan een tafel kunnen zitten. Het C team 
wist nog geen matchpunten te scoren. In de derde ronde is het Het Kasteel uit Wijchen de 
tegenstander. Onze tegenstander was een half uurtje onderweg. Zou dat van invloed zijn op 
het reseultaat? Op bord twee weet Daniel in het middenspel een paard en pion te winnen. 
Dit voordeel gaf hij niet meer weg. Na ruim een uur is het voor elkaar 1 - 0. Op bord een 
komt Martijn uit de opening direkt onder druk te staan. Twee witte paarden zorgen voor 
een gemene aanval. Martijn moet zijn koning naar de zevende rij brengen en kan niet meer 
rokeren. De druk blijft en Martijn zijn zwarte stukken bezwijken onder de druk: 1 - 1. Het kan 
nog alle kanten op. Op bord vier speelt Kasper een goede partij maar verliest ergens een 
paard. Met alleen pionnen tegen pionnen en een paard is het heel lastig om er iets uit te 
halen. Helaas voor Kasper gaat na anderhalf uur de partij verloren. Jammer maar ik denk dat 
Kasper weer veel geleerd heeft, en dat is ook winst. 
 
Op bord drie zit Joep nog in een ingewikkeld middenspel. Joep heeft een mooie batterij aan 
stukken gericht op de koningsstelling maar net niet genoeg om door te kunnen drukken. Na 
bijna drie uur is er niets meer te halen voor Joep dan een remise. Op zich een mooi resultaat 
maar geen matchpunten voor het team. Nu wordt het wachten, krijgt het team een bye? 
Het aantal teams is oneven (21, na het terugtrekken van, jawel, NOSBO collega club Unitas) 
en met 8 ronden is steeds een team welke zich bevindt in de onderste regionen van het 



 

klassement vrij. Ons team gaat dat ook treffen. 
 
Inmiddels zijn de spelers van het D team allemaal terug vanuit hun speelzaal. In ronde 4 
kwam het team uit tegen Mat - ador uit Wierden. Pieter N. leek goed te staan op bord vier. 
In een pionneneindspel speelde Pieter zijn koning naar het verkeerde veld, waarmee de 
koning geen oppositie had. De koning van zijn tegenstander kon eromheen lopen en 
peuzelde de pionnen van Pieter op. Ook Daan en Pieter G. verloren. Beide jongens gingen 
de fout in door niet echt in de partij te zitten. Geen focus op het bord en heel snel afgeleid. 
Lodewijk op bord een redde de eer voor het team. 1 - 3 verlies, op naar de volgende ronde! 
Maar eerst wat peptalk voor het team, zorg dat je in de wedstrijd zit, laat je niet afleiden en 
heel belangrijk: zit met een winnaarsinstelling achter het bord!  
 

 
 
Voor de volgende ronde moeten we ruim een uur wachten. Om 13.15 uur gaat het D team 
onder leiding van Jaap weer achter de borden. Volgende tegenstander is VAS D2 uit 
Amsterdam. Geen onbekende, immers in het verleden troffen we vaker teams van deze 
topclub uit de hoofdstad. En we weten dat het lastig is om van hun te winnen. Rond half 
twee worden ouders en spelers die gebruik maakten van de stoelen en tafels in de hal 
verzocht daar weg te gaan. Geen idee wat er aan de hand is maar even later zien we dat er 
een geluidsinstallatie wordt geinstalleerd. We wachten af wat er gaat gebeuren. Inmiddels 
heeft Pieter N. verloren en heeft Daan een niet meer in te lopen achterstand. Op het 
moment dat Daan verliest het moment van de dag! 
 
Schaken is een sport die je bedrijft in een ruimte met stilte. Natuurlijk moet je je niet laten 
afleiden door een deur die dichtslaat, stukken die opnieuw worden opgezet, krakende chips 
zakjes, praten enz. Daar moet je op voor bereidt zijn. Tegen twee uur klinkt een enorm 
kabel van muziek uit de hal. Wat is er aan de hand? Een koor is gaan optreden voor een 
groep van ruim 50 bejaarden, met geluidsversterkers en microfoons. Het geluid denderd 
door de zaal waar de D teams spelen en iedereen is afgeleid. Jawel je leest het goed, op een 
NK gebeurt dit. Ik loop ruim 5 jaar heel veel NK's af maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. 
Er volgt snel overleg tussen de wedstrijdleiding en teamleiders. De schuifwand tussen de 
speelzaal en de hal wordt afgesloten maar het geluid dringt nog door. Besloten wordt om 



 

de laatste ronde uit te stellen totdat het optreden is afgelopen. Opvallend: de hal wordt 
apart verhuurd. Dus niet aan de bond maar aan een koor. Ouders, spelers en begeleiders 
zitten nu voor een groot deel buiten. Gelukkig is het redelijk weer, anders had ik het niet 
geweten waar iedereen heen zou moeten. Hoe is dit mogelijk? 
 

 
 
Terug naar het D team. Pieter G. staat op winnen. Zijn tegenstander heeft alleen een 
koning. Pieter een toren, loper en twee pionnen. Pieter met zwart wil zijn loper wel 
inleveren maar de tegenstander is niet gek en loert op pat. Pieter besluit met zijn G pion te 
gaan lopen wat pat zou kunnen overleveren, de a pion is veel veiliger. We wachten af en een 
zucht van opluchting, Pieter weet voor promotie al mat te geven. Op bord wint Lodewijk 
vanuit de opening na een dubbele aanval een toren. Het lijkt goed te gaan maar Lodewijk 
levert zomaar stukken in en belandt in een eindspel koning tegen loper/paard. Op dat 
moment gaat de 50 zetten regel in (als je erom denkt!), is er in 50 zetten geen stuk geslagen 
of een pion gezet dan is het remise. Lodewijk had dit direkt in de gaten en wacht af met zijn 
koning. Mat geven met loper/paard is lastig, dit vergt oefening. Na een zet of 20 geeft de 
tegenstander van Lodewijk het op: remise. 1.5 Bordpunten voor het team maar geen 
matchpunten. 
 
Inmiddels is de indeling voor het C team bekend. We zijn inderdaad de volgende ronde vrij 
en krijgen 2 match - en 4 bordpunten. Leuk maar we hadden er liever voor gespeeld. Joep, 
Kasper en Daniel gaan met de ouders van Kasper terug naar Groningen. Ik blijf met Martijn 
achter om het D team verder te volgen. We hebben de vrije ronde nu gehad, op een denk 
ik goed moment. Liever nu dan dat je voor de volgende speeldatum hoort dat je s'morgens 
vrij bent en voor een ronde s'middags naar de Brabantse hoofstad moet. 
 
Team D moet weer een tijdje wachten, tegen kwart voor vier is de muziek uit en kunnen de 
jongens achter de borden, tegenstander is Denk en Zet uit Scherpenisse. Op bord vier komt 
Pieter al heel snel in een eindspel en lijkt met een pionnenoverwicht een punt te kunnen 
scoren. Maar dan gaat het fout. Pieter heeft pionnen op A7,B7 en C7. Koning C8 en een 
toren ergens op het bord. De koning van wit staat op veld E7. De koning op C8 kan geen 
kant op. Pieter heeft het niet gezien en wil wat pionnen slaan met zijn toren. Maar dan 



 

plotseling mat met de witte toren op de H rij naar H8. Jammer. 
 
Daan had belooft te winnen en dat doet hij met een hele fraaie mat met dame en beide 
lopers. Zijn tegenstander heeft het helemaal niet gezien en is erg verbaasd dat het al is 
afgelopen. Helaas verliezen Lodewijk en Pieter G. hun partijen. Weer geen matchpunten 
voor het team. Even na vijf uur vertrekken we huiswaarts. Weer veel geleerd, de volgende 
keer, 14 december hopen we op een beter resultaat. Het team moet duidelijk wennen aan 
de langere speeltijd van een uur per persoon. Dus vergeet het GP tempo in deze 
wedstrijden. Komende weken gaan we tijdens de clubmiddagen erop trainen. Het C team 
speelt 9 november verder, kopman Eelke is dan weer terug in het team en Joep neemt de 
plaats in van Kasper op bord vier.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En weer winst voor Eelke op het EK in Budva! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 oktober, 2013 - 22:13 

In de 7e speelronde op het Europees Kampioenschap heeft Eelke vanmiddag weer 
gewonnen. Dit keer tegen een Turkse tegenstander Utku Ahmet Uzumcu. Eelke staat nu 
met 4.5 punten op een geweldige 30e plaats in het tussenklassement. Helaas kon Thycho 
niet winnen en blijft staan op 1.5 punten. In ronde 8 treft Eelke voor het eerst een 
tegenstander uit West - Europa, de IJslander Vignir Vatnar Stefansson. Leuk dat Eelke 
steeds andere nationaliteiten treft! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remise Eelke op voorlaatste speeldag EK 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 oktober, 2013 - 20:14 

Op de voorlaatste speeldag op het EK in Budva heeft Eelke vanmiddag remise gespeeld 
tegen IJslander Vignir Vatnar Stefansson. 
  

 
  

Eelke staat nu op 5 punten uit 8 partijen, een hele mooie score. In het tussenklassement 
vinden we Eelke terug op plaats 32. Veel spelers staan op 5 punten dus er is nog van alles 
mogelijk. Morgen de laatste ronde, we kijken ernaar uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eelke sluit met winst het EK af! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 oktober, 2013 - 17:36 

Op het EK in Budva heeft Eelke vanmiddag zijn laatste partij met de zwarte stukken tegen 

de Rus Dmitry Tsoi gewonnen. Weer een hele goede uitslag van Eelke, zijn tegenstander 

heeft een Fide rating van 1871! In het eindklassement vinden we Eelke, met 6 punten, terug 

op de 21e plaats (gedeeld 11e), een geweldig resultaat! Met zo'n klassement hoor je bij de 

top van Europa en natuurlijk van Nederland(5 keer winst, 2 keer remise en slechts 2 

verliespartijen). Ik denk dat Eelke zelf niet had verwacht zo hoog te eindigen, gefeliciteerd! 

En de trainingsstaf van de club is natuurlijk erg trots dat we zo'n kanjer op de club hebben! 

 

 
  

Tycho speelde zijn laatste partij remise en sluit met 2.5 punten het EK af. In de 

eindstand staat Tycho op de 115e plaats. 

De Nederlandse delegatie heeft het goed gedaan op het EK, met een Europees Kampioen in 

hun midden. In de leeftijdklasse 14 jaar wist Jorden van Foreest de titelbinnen te halen. 

Namens onze club felicitaties met de behaalde titel! 

Zie het blog van Sake Jan: http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schaakvaderverhalen.blogspot.nl/


 

Bericht uit Budva (3): eindsprint 
Ingezonden door Sake Jan op 9 oktober, 2013 - 18:14 

 
“Weet je wat ik zo raar vind?  Straks ga je weer Grand Prixtjes spelen en dan moet je niet 
meer kijken wie er nou strategisch beter staat. Nee, dan moet je gewoon paardvorkjes gaan 
dreigen waar ze dan soms nog intrappen ook”. 
 

 
Verzamelen o.l.v. trainers Pascal Losekoot, Dolf Meijer en Piet Peelen (v.l.n.r.) 

 
Een prachtige quote van mede EK ganger Tycho Bruggink om dinsdag 9 uur als we voor de 
laatste keer verzamelen voor het ontbijt. Teamleider Dolf Meijer spreekt weer even de 
bijzonderheden van de dag door. ’s Middags wordt er twee uur eerder gestart dan normaal 
voor de 9-e en laatste ronde en dan de nacht erop om 3 (!!) uur verzamelen voor de bus. 
Thuis zal het inderdaad weer wennen zijn. Het bevalt ons hier eigenlijk wel en zouden zo 
best nog even door willen gaan. Niet in de laatste plaats omdat Eelke een supertoernooi 
speelt. 
 
Maar voor we naar de 9-e ronde gaan, eerst nog ronde 7 en 8.  In  het vorige aflevering 
verliet ik de Paardensprong-site lezer met de aankondiging dat het in ronde 7 
tegen  de  Ahmet Utku Uzumcu  weer de Keres ‘attack’ zou worden. Maar de Turk maakt er 
een Najdorf van. Gelukkig heeft Eelke tijdens een van de ochtenden meegekeken met 
Caspers training gegeven door trainer Pascal Losekoot en daar het nodige van opgestoken. 
Als Ahmet op zet 25 Taf8 i.p.v. f5 speelt verliest hij de kwaliteit en met een mooi schijnoffer 
op zet 29 wint Eelke even later een pion én krijgt hij een toren op de zevende rij. Daarmee is 
de partij in feite beslist, al vlecht Ahmet in het verloren eindspelletje nog een lelijke gemene 
truc, waaraan je niet moet denken dat je er met 39. Txe4?? in trapt! 
 
In ronde 8 - andermaal met wit – pas de eerste West-Europese tegenstander en wel Vignir 
Vatnar Stefansson uit IJsland. Uit partijen op het internet en die van het toernooi blijkt dat 
de IJslander zich bedient van de Siciliaanse Taimanov (Russische schaker in de jaren 50, 60 
en 70, het meest bekend van een 6-0 nederlaag in een match tegen Fischer). Pascal bereidt 



 

Eelke hier op voor, maar krijgt even later een andere variant voorgeschoteld dan 
voorbereid. Vignir gaat over tot een algemene ruil waarna wit een voorprong van een pion 
krijgt. De kansen liggen duidelijk bij Eelke, die echter op zet 38 een torenruil forceert en 
daarmee de kansen reduceert. Met beiden een loper en een aantal pionnen duurt het tot de 
80-e voordat Vignir zich neer wil leggen bij remise.  
 
Zonder meer een resultaat  waar je mee thuis kan komen. Echter hiermee zijn wel de 6 ½ 
punten definitief uit beeld, welke praktisch minimaal een (meestal gedeelde) 10-e plaats 
garanderen en daarmee uitzending door de KNSB naar het komend WK in december. 
Echt  teleurstellend is het niet, want vanwege het verlies van een aantal punten in de eerste 
helft van het toernooi, was daarvoor een slotserie van 4 uit 4 nodig geweest. Een schier 
onmogelijke taak. 
 
Hoe dicht echter komt Eelke daar uiteindelijk toch bij in de buurt. In ronde 9 zet hij zomaar 
even een sterke Rus met een rating van 1871 opzij, t.w. Dmytri Tsoi. Na e4-e5 zet Tsoi in zijn 
partijen consequent het vierpaarden Spaans op het bord. Een degelijke maar ook wat saaie 
opening. Winst lijkt bij voorbaat moeilijk. Curieus genoeg blijkt het per ongeluk weggeven 
van een pion door Eelke in zijn voordeel uit te pakken. Hoewel Fritz bij analyse volgens hem 
uitwijst dat het van geen van beide een sterke partij is,  pakt Eelke zijn kansen. Hij smaakt 
voor de enige keer in dit toernooi het genoegen om een pion te laten promoveren, waarna 
Dmytri opgeeft. 
 

 
Eelke is net uit de school (achtergrond) gekomen na zijn gewonnen partij in de laatste ronde. 

Het EK zit erop! 
  

En dus 3 ½ uit de laatste 4 ronden. Wat een ongelooflijke prestatie. Soms zijn 6 punten nog 
net goed genoeg voor een gedeelde 10-e plaats. Dit keer net niet, juist 10 schakers blijven 
hem voor hem, 13 schakers met hem volgen met 6 punten en, rekening houdend met 
sterkte van de in dit toernooi getroffen tegenstanders, vinden we Eelke terug op een 21-e 
plaats. 



 

 
Een schitterend toernooi onder schitterende omstandigheden laten we hiermee achter ons. 
Het zal even afkicken zijn. Over ruim een week is er echter al weer het mooie Hoogeveen 
toernooi. Als omlijsting van dit toernooi zal Eelke op 19 oktober de traditionele 
kindersimultaan in de Hoogeveens McDonald’s verzorgen, voor alle info 
zie http://www.univechess.nl/. Tot vrijdag op de club! 
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Jonathan geslaagd voor stap 2 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 oktober, 2013 - 20:10 

Weer een diploma op de clubmiddag. Dit keer voor Jonathan. Hij deed 2 weken geleden 

examen voor stap 2 en is geslaagd met een mooi cijfer: een 8! Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meiden in de meerderheid beginnersgroep! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 oktober, 2013 - 20:24 

Eind vorig seizoen hebben we afscheid genomen van een aantal clubleden maar inmiddels 
stroomt de club weer vol. Sinds vandaag hebben we weer twee nieuwe clubleden die 
instromen in de beginnersgroepen: Janna en Charlotte. Welkom op de club! Opvallend, 
weer twee meiden erbij waarmee de meisjes de overhand hebben in de beginnersgroep. 
Naast de twee nieuwe clubleden zitten Lieke en Line ook in de beginnersgroep. Het gaat 
dus goed met het ledental onder de meisjes want we hebben natuurlijk ook nog Felana, 
Roos en Eline. Zeven meisjes, zoveel hebben we er nog niet gehad.  
 

 
Charlotte 

  

 
Janna 

 

 



 

Martijn winnaar GP de Twee Kastelen, 
Buitenpost 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 oktober, 2013 - 20:00 

Vanmiddag werd de eerste Grand - Prix gespeeld binnen de Friese Schaakbond. 
Speellocatie zoals ieder jaar Buitenpost. Buitenpost klinkt verder dan het in werkelijkheid is, 
een half uurtje rijden van de stad Groningen. Te vergelijken met de afstand naar Assen, 
verschil: er loopt geen snelweg naar het Friese dorp. Tachtig kinderen hadden zich 
ingeschreven voor dit toernooi, een record aantal. De meeste schakers waren niet 
afkomstig van een en dezelfde schaakclub maar van een school, de Borgstee uit Grijpskerk. 
Onze NOSBO diploma consul Wout Admiraal geeft op deze school les aan ruim 30 kinderen, 
waarvan de helft aanwezig was op dit toernooi. Zeer bijzonder en heel mooi voor het 
schaken op de scholen. Zelf geef ik op de Dom Helder Camara les aan 13 kinderen, een 
aantal wat een beetje verbleekt bij het aantal pupillen van Wout. De huidige top van de 
basisscholen in het NOSBO gebied zijn gewaarschuwd, er komt wat aan! 
 

 
 
Onder de deelnemers vijf Paardensprongers. Dat aantal viel wat tegen als je kijkt naar de 
opkomst in de afgelopen jaren maar we hebben ook te maken met de herftvakantie. Wat bij 
binnenkomst in de speellocatie opviel: heel veel groepen speelden zonder klok, hebben ze 
in Friesland niet meer exemplaren? Wel heel goed van de organisatie, de groepen A en B 
speelden in een apart zaaltje waar het de hele middag rustig bleef.  
 
Jelger speelde in groep I zonder klok. Het afgelopen seizoen is Jelger meer gaan spelen op 
toernooien en boekte zeker winst in de ontwikkeling van zijn spel. Heel vaak zag ik nog 
zetten waar geen plan achter zat. Vanmiddag was het helemaal anders. Jelger speelde 8 
goede partijen waarvan hij er zeven won en een in een patje eindigde omdat hij net even te 
snel speelde. In alle partijen liet hij de stukken samenwerken en zocht hij echt naar een plan. 
Geweldig om dit te zien. Bij mat zetten liet Jelger vaak nog even aan zijn tegenstander zien 
dat de koning nergens heen kon. Dat hoeft natuurlijk niet, gewoon mat zeggen en het is 
einde partij. Jelger boekt een mooie NJR winst en we zien uit naar het volgende toernooi 



 

met ongetwijfeld sterkere tegenstanders. 
 
In groep E werd wel met een klok gespeeld. Pieter was onze troef in deze groep. Vorig 
seizoen boekte Pieter veel, ondankbare, vierde plaasten. Dit seizoen lijkt goed te zijn 
begonnen met een beker in Ten Boer en vanmiddag een keurige tweede plaats. Een paar 
partijen gingen verloren maar ik zag ook een mooie winst vanuit een verloren stelling 
waarin toch winst werd geboekt door zetdwang waarmee Pieter toch won. Keurig gedaan! 
 
In de A groep drie Paardensprongers: Silvan, Lodewijk en Martijn. Silvan begon goed aan 
het toernooi met twee uit twee. Die punten kwamen vanuit achterstand op het scorebord, 
maar doorzetten in natuurlijk ook een kwaliteit. In de andere drie partijen wist Silvan niet 
meer te scoren. Tegen Lodewijk was de partij al na 6 minuten voorbij en tegen Martijn had 
Silvan wat voordeel maar gaf het veel te eenvoudig weg. Via een aanval op toren met 
schaak ging de volgende toren eraf, einde oefening. Lodewijk begon met een valse start, 
nul uit twee, o.a. tegen Martijn en scoorde daarna 2.5 punten, goed voor de derde plaats in 
deze groep. 
 
Overigens staat er tussen Lodewijk en Silvan nog wat op het spel, de bord 1 positie van de 
GSV school op het NK GSV scholen van Nederland. Degene met de hoogste NJR rating 
speelt op bord een. Martijn was niet te stoppen vanmiddag. Hij won vier partijen, waarvan 
een op tijd in een eindspel waarin hij een pion kon laten promoveren. De klok was 
beslissend, 12 seconden voor Martijn, 0 voor zijn tegenstander. In de vierde ronde speelde 
Martijn remise tegen Chris Admiraal. Beide jongens hebben in het verleden veel tegen 
elkaar gespeeld, o.a. op basisscholen kampioenschappen. Veel partijen eindigden onbeslist, 
zo ook vanmiddag. Met 4.5 uit vijf partijen won Martijn het toernooi, zijn tweede zege in het 
Friese, na Heerenveen vorig seizoen. Voor de derde keer op rij wint een Paardenspronger dit 
toernooi, vorig jaar Jonas en in 2011 was Hugo van der Molen de winnaar. 
 
Het is altijd goed toeven op GP toernooien in Friesland. Goede sfeer en men heeft niet al te 
strakke regels. De prijsuitreiking ging in een record tempo. Binnen tien minuten waren alle 
bekers uitgedeeld. Een beetje jammer, dit is juist het hoogtepunt van het toernooi! Maar al 
met al een zeer geslaagde middag in Buitenpost. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sjoerd Jan Burgsma nieuwe schaaktrainer SC de 
Paardensprong 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 1 november, 2013 - 23:46 

Goed nieuws vanuit de trainersstaf: we hebben een nieuwe schaaktrainer. Sjoerd Jan 
Burgsma heeft de afgelopen weken meegelopen en is vanaf vandaag onze nieuwe 
schaaktrainer. Sjoerd Jan heeft een korte introductie geschreven: 

 
 
"Ik ben Sjoerd Jan, student Nederlands aan de RUG en woon in Beijum. Vanaf mijn elfde 
schaak ik. Het is aan mij geleerd door mijn vader en Simon Prins. Ik was en ben lid van Sc. 
Veendam. Sinds mijn zestiende ben ik actief als trainer. Ook ben ik jeugdleider geweest bij 
Veendam, lid van de jeugdcommissie van de NoSBo en heb toernooien georganiseerd. 
Vanaf maart 2013 woon ik in Groningen, vandaar dat de activiteiten m.b.t. Veendam zich 
beperken tot externe wedstrijden en bestuurswerk. Daardoor heb ik tijd en zin om te kijken 
bij andere clubs. Bram benaderde mij, juist in de tijd dat ik aan het oriënteren was, om 
trainer te worden bij de Paardensprong. Tot op heden, maar de tijd is nog lang, heb ik geen 
kritiek op mijn functioneren gehad en hoop ook in de jaren die volgen, een vaste kracht van 
de Paardensprong te blijven." 
 
We zijn blij dat we een nieuwe trainer erbij hebben. We hopen dat Sjoerd Jan een fijne tijd 
heft bij onze club. Sjoerd Jan neemt de groep over van Bram. Bram gaat de beginnersgroep 
doen die inmiddels aardig gaat groeien. Bram gaat ook Joep en Niels, die opleiding zijn voor 
schaaktrainer, ondersteunen. Mijn rol gaat meer naar coordineren en invallen als er een 
trainer afwezig is. 

 

 

 

 



 

Sneu verlies NJC team tegen SC Haren 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 4 november, 2013 - 00:53 

Vrijdagavond, het loopt tegen half tien. Vanavond wordt er gespeeld in de Noordelijke 
Jeugdcomptitie en bijna alle partijen zitten erop. In de grote zaal waar 8 teams speelden 
wordt nog op een bord gespeeld. Het is ook al wat remourig in de zaal. Twee teams spelen 
in de kleine zaal zodat er meer ruimte is in onze grote zaal. De deur is gesloten, het is er stil. 
Vier schakers van elk team zitten nog achter het bord. Iedereen heeft twee tegenstanders, 
degene die tegenover hem zit en de klok....! 

 
 
Ons team in de NJC bestaat uit Martijn, Daniel, Daan en Niels. Wie op welk bord zit bepaald 
de laatste Noordelijke Jeugd Rating (NJR). Dit besluit is onlangs genomen om de NJC eerlijk 
te houden en invallers met een hele hoge rating spelen dan niet op het laagste bord. Niels 
was er vanavond niet bij. Hij had veel huiswerk en moest zaterdagmorgen vroeg op voor zijn 
eerste floorball (unihockey)interland in het Jong Oranje team onder 19 jaar in Delft. (Na de 
volksliederen verloor  Jong Oranje.Niels werd als keeper Mann of the Match in het 
oranjeteam met een reddingspercentage van ruim 80%). 
 
Terug naar het schaken. Ruben viel in voor Niels en speelde de beste partij in lange tijd. 
Ruben kwam steeds uit achterstand terug maar na promotie was de partij natuurlijk 
gedaan. Met 4 minuten op de klok werd het 1 - 1. Vlak daarvoor wist Daniel de buit binnen 
te halen. In tijdnood zag de Haren speler een pion over het hoofd wat hem zijn Dame kostte. 
Met nog een vrijpion was het over voor zwart en hij gaf op. Intussen was Daan op bord drie 
in de problemen. Hij kon alleen maar verdedigen met een paard in de penning. Met 50 
seconden voor Daan op de klok was het mat. Martijn kon op bord 1 een matchpunt 
binnenhalen maar ook hier tijdnood. De klokken liepen rap richting nul met Martijn die 
vanuit een Sicilaanse opening duidelijk voordeel had, maar hoe maak je het af binnen lutele 
minuten. 
Een bizarre ontknoping volgde. Martijn zijn vlag viel een halve seconde eerder dan zijn 
tegenstander. Daarmee was de winst voor SC Haren een feit. Ik denk dat Martijn had 
gewonnen als hij na een schaakje niet te lang had nagedacht, ruim een halve minuut. En 
met meer tijd was het punt zeker naar ons gegaan. 



 

 
Martijn dacht nog een claim te kunnen doen maar we hadden het allemaal gezien: het was 
gegaan volgens de regels. Beide spelers hadden niet de intentie om iemand door de klok te 
spelen en een winstclaim was zeker niet ter sprake. Jammer maar we moeten ermee leven. 
Zie ook het leuke verslag op de site van SC Haren 
 
Op vrijdag 29 september is de volgende ronde in... juist Haren. Die avond spelen we 
tegen  SC Sneek 1, ook een sterk team. 
 
Uitslagen van vanavond: 
SC Haren - SC de Paardensprong 3 - 1 
MSV Meppel - Staunton 0 - 4 
ScepU - SC Ten Boer 1 2.5 - 1.5 
SC Ten Boer 2 - SC Sneek 1  0 - 4 
SC Sneek 2 - SC Gorredijk 0 - 4 
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Lars geslaagd voor opstapje 2 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 november, 2013 - 22:10 

Weer een diploma in onze jongste groep. Lars deed vorige week examen en is geslaagd voor 
Opstapje 2 met een heel mooi cijfer: een 9! Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meesterklasse C team boekt twee zeges in Den 
Bosch 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 november, 2013 - 15:36 

Vandaag stonden weer twee speelronden in de Jeugdclubcompetitie op het programma. 

Alleen voor de A en C teams, de D teams hadden een vrije dag. In ons team vandaag de 

volgende spelers: Eelke, Martijn, Daniel en Joep. De doelstelling was vandaag duidelijk: 

punten pakken om weg te komen uit de onderste regionen in de tussenstand. We 

vertrokken op tijd, kwart over 7 zaten we in de auto op weg om Eelke op te halen. 

Waarna een lange reis volgde richting Den Bosch. Onderweg in de auto was het 

gespreksonderwerp natuurlijk schaken met name de WK match tussen Carlson en Anand 

kwam aan bod. 

 

Om half tien waren we op de speellocatie, even tijd om bij te komen en de benen te 

strekken. De eerste tegenstander was Almere. Tegen dit team lagen kansen om twee 

matchpunten te scoren en een goede start van de dag te maken. Om tien uur zaten de 

jongens achter de borden en begaf ik mij naar de kantine voor een kop koffie en wachten 

wat er ging gebeuren. 

Na een uur spelen was Joep op bord vier al in een eindspel beland. Zijn tegenstander 

wist een pion te laten promoveren wat beslissend was. Joep had nog een pion op de H 

lijn maar het was onmogelijk om deze te laten promoveren. Joep moest opgeven,1 – 0 

voor Almere. Martijn was op het tweede bord verzeild geraakt in een vastzittende 

stelling. Zijn tegenstandster had een aanval opgezet maar drukte deze niet door. Martijn 

was niet zeker van zijn zaak en wachtte lang met zetten. Zijn ogen gericht op de borden 

van Eelke en Daniel. Beide spelers hadden materiaal gewonnen Na bijna anderhalf uur 

spelen wist Eelke zijn tegenstander mat te zetten en gaf de tegenstander van Daniel op. 

2 – 1 voor het team en Martijn had daarop gewacht. Hij bood remise aan om de 

matchpunten binnen te halen. Dat is ook schaken in het teambelang. Tot verbazing van 



 

ons nam zijn tegenstandster de remise aan waarmee de punten binnen waren. Volgens 

de teamleider van Almere die ik later sprak nam zijn speelster de remise aan omdat zij 

nog geen punten had gewonnen. Nou dat vonden wij niet erg, twee matchpunten en 2.5 

bordpunten waren binnen. Nu werd had wachten, drie lange uren tot half drie, ronde 6. 

 

Wiskunde 

 

 

Huiswerk 

 

 

Hoe kom je die tijd door, bijna net zo lang als een Grand Prix toernooi? Juist niet te veel 

energie verspillen! Martijn dook in zijn huiswerk, Eelke en Joep liepen wat rond in de 

analyseruimte en Daniel ging aan de slag met wiskunde, geen huiswerk maar hobby. Ik 

bracht de tijd door met het lezen van een krant, gescoord uit de nabij gelegen kiosk. In 

die krant wat leuke schaakopdrachten waar de jongens zich ook over bogen. Even na 

twee uur zou de nieuwe indeling bekent zijn, dus op naar de speelruimte. Inmiddels was 



 

het bekende koor uit de vorige speelronde weer begonnen met liederen voor een 

bejaardenpubliek in de centrale hal. Nu wel aangekondigd door de organisatie maar in de 

speelruimte bleek het geluid mee te vallen, gelukkig. Toch vraagtekens hoe deze 

combinatie mogelijk is. 

  

De naambordjes stonden er, tegenstander in ronde 6 Klim – Op uit Spijkenisse. Geen 

onbekende want we komen deze club vaker tegen op NK niveau. Klim – Op heeft altijd 

goede teams. De laatste keer dat we deze club tegen kwamen was op het NK E teams in 

Naaldwijk. Ons team kwam toen goed weg. Maar ook in eerdere jaargangen kruisten de 

teams de degens, meestal in het voordeel van Klim – Op. In ronde 5 had dit team 

verloren van onze Noordelijke schaakvrienden uit Sneek, maar wel een verrassing dat we 

dit team troffen met op 3 borden hogere ratings. 

Half drie, start 6e ronde. Het zou een lange middag worden! Joep kwam weer als eerste 

in een eindspel, met opnieuw een pion minder, 3 tegen 4 met voor beide spelers een 

toren. Het pionnenvoordeel van zijn tegenstandster was beperkt, een dubbele op de F 

lijn. 21 Zetten waren gespeeld na anderhalf uur, waarna een geschuif met torens nog 25 

zetten duurde met remise na twee uur spelen. Daar kon het team verder mee. Daniel 

had eerder een remise aanbod gekregen in het middenspel. Dit aanbod kon niet worden 

aangenomen, immers de stelling was in evenwicht en op de andere borden was niets 

zeker. Wij wilden heel graag de punten. Martijn zat in de problemen nadat hij een paard 

had moeten offeren voor een dubbele aanval. Tja, dan wordt het moeilijk ook al krijg je 

er 3 pionnen voor terug. Zijn tegenstandster, rating 1600, speelde het goed uit waarna 

Martijn moest opgeven. Intussen had Eelke de beslissing op het bord gebracht. Zijn 

vrijpion lokte de loper van zijn tegenstander weg waarna mat volgde. Een gelijke stand 

dus moest Daniel het doen. 

Daniel leek goed te staan met een toren winst tegen een paard maar verloor plotseling 

twee pionnen. Dat kwam denk ik uit een stelling waar Daniel probeerde de dame van de 

tegenstander op te sluiten. Dat lukte niet helemaal, Daniel won wel de toren maar even 

later 2 pionnen verlies. Met veel druk op de koningsstelling, twee torens en een dame 

was het zoeken naar de opening. Die kwam tot ieders verrassing. Centraal op het bord 

stond een witte loper die niet weg mocht, de loper dekte een pion op de F lijn als die weg 

ging kwam er een dubbele aanval van zwart op koning/dame gedekt door toren. Daniel 

nam de gok en bood zijn tweede toren aan om te slaan met de witte loper op H2. Zijn 

tegenstander zag het te laat, raakte de loper aan en moest toen wel slaan. Het was geen 

cadeautje, maar een weloverwogen truc. Niet veel later gaf wit op. Na drie en een half 

uur spelen waren de mach en 2.5 bordpunten binnen! Een erg goed resultaat van het 

team! In de tussenstand stijgen we van plek 17 naar de subtop, een 9e plaats. Nadat we 

afscheid hadden genomen van onze tegenstander (overigens zeer sportief, dat is 

schaken!) trokken we de jassen aan en tegen zes uur verlieten we als een van de laatste 

teams het gebouw, met een zeer voldaan gevoel. 

 

 



 

 

Fragment uit de partij, de witte loper zal een belangrijke rol spelen, later op h2 

Op de terugweg was het een stuk stiller dan op de heenweg. De vermoeidheid zat 

er  duidelijk in. Via Zwolle Noord, locatie van de plaatselijke Mac waar we even wat aten 

waren we even na 9 uur weer thuis. Bijna 500 km gereden, maar het was een mooie dag 

voor het C team. Overigens het is voor het eerst dat we in deze klasse meedoen, een 

nieuwe stap voor de club. In het verleden hebben we gemerkt dat het debuut jaar geen 

hoge klassering oplevert maar dat kan dit jaar wel. Afwachten wie de volgende 

tegenstander wordt (14 december). Zodra die bekend is dan staat het op de site. 

Zie ook de site van Klim - Op:  http://www.ssv-klimop.nl/?p=5251 
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Drie prijzen op Grand - Prix GasTerra 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 11 november, 2013 - 00:21 

Acht Paardensprongers kwamen afgelopen zaterdag in actie op het Grand - Prix GasTerra 

georganiseerd door Schaakclub Groningen. Het meest bijzondere is dat alles op dit toernooi 

gratis is voor NOSBO/KNSB leden. Alles wordt gesponsord door GasTerra. De speellocatie 

was ten opzichte van vorig jaar gewijzigd. Er werd gespeeld in het GasTerra gebouw aan de 

Stationsweg in Groningen.  

 

Veel topsplers van de club waren er niet, zij speelden de vierde en vijfde ronde in de 

Jeugdclubcompetitie in Den Bosch waar ik ook heen was. Ik heb begrepen dat het een leuk 

toernooi was waar drie Paardensprongers in de prijzen vielen en een aantal net daarbuiten. 

Lodewijk won zilver in de B groep en doet hele goede zaken voor zijn NJR rating. Twee 

spelers wonnen de derde prijs in hun groep, Pieter G. en Jonathan. Heel leuk voor Jonathan 

die nog niet veel toernooien heeft gespeeld. We hopen dat deze prijs een inspitratie is om 

meer toernooien te spelen! Voor meer verslagen zie de websites van de NOSBO en andere 

jeugdschaakclubs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GSV Leonardo schakers 2e van Nederland! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 12 november, 2013 - 16:32 

Ingezonden door Carmen (moeder Silvan): 
 
Zondag 10 november vond het HBON schaaktoernooi plaats in Utrecht. Een landelijke 
toernooi speciaal voor kinderen uit het hoogbegaafdenonderwijs. Bovendien het grootste 
schaaktoernooi van Nederland, met ruim 400 deelnemers! 
  

  
Van lnr: Thijmen, Silvan, Lodewijk en Djurre 

  
Het GSV Leonardo schaakteam nam deel met Lodewijk van Vliet, Silvan Heijnen, Thijmen 
Nawijn en Djurre Laansma. Dit team wist vorig jaar zowaar kampioen te worden in de 
categorie middenbouw. 
  
Dit jaar moesten ze echter hun kunsten vertonen op het hoogste podium van de 
bovenbouw (groep 7 en 8). Maar ook daar bleken ze met de allersterksten mee te kunnen en 
zagen hun talent uitbetaald met een eervolle 2e plaats. Top gedaan en gefeliciteerd heren! 
  
Dit belooft wat voor volgend jaar, want dan zitten deze schaakhelden in groep 8 en mogen, 
een jaar ouder en wijzer, nog een keer hun schaakkunsten vertonen op dit toernooi. 

 

 

 

 

 

 



 

Loting beker: linkerhelft speelschema lijkt het 
sterkste 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 november, 2013 - 23:03 

Vanmiddag is er geloot voor de eindronde in de bekercompetitie. Zestien namen en 
nummers werden ingeloot door Hugo en Ruben. Hugo trok de namen van de spelers en 
Ruben het nummer van de speler in het schema. De loting bestaat uit een linker en rechter 
speelhelft zoals je vaak ziet bij o.a. tennistoernooien. Spelers aan beide zijden van het 
schema kunnen elkaar pas treffen in de finale. 
 

 
 
Niemand heeft bij de loting een beschermende status, iedereen kan elkaar dus treffen. Dat 
is het leuke van de bekercompetitie. De beker loopt als een rode draad door het seizoen. 
Pas in juni is de winnaar bekend. 
 
De linkerkant van het schema lijkt de zwaarste met direkt een topper tussen Daniel en 
Thijmen. Iedereen speelt twee keer tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart. 
Bij een gelijke stand wordt het vluggeren. De winnaar gaat door, de verliezer valt af. Knock 
out dus. Het is de bedoeling dat we op een clubmiddag beide partijen spelen. Volgende 
week vrijdag gaan we spelen. De bedenktijd bedraagt 20 minuten p.p.p.p. Het volledige 
schema staat op de site bij uitslagen>beker. 
 
In de competitie en piramide is weer gespeeld. De uitslagen staan op de site. 

 

 

 

 

 



 

Lodewijk en Silvan buiten de prijzen op GP 
Emmen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 november, 2013 - 16:59 

In de NOSBO Grand - Prix cyclus werd afgelopen zaterdag in Emmen het derde toernooi 

gespeeld. Slechts twee Paardensprongers onder de 55 deelnemers: Lodewijk en Silvan. Het 

toernooi had duidelijk concurrentie van de intocht van Sinterklaas in de stad Groningen. 

Beide Paardensprongers speelden in de A groep en scoorden 2 punten. Het onderlinge duel 

wist Lodewijk in zijn voordeel te beslissen. In de eindstand vinden we Lodewijk terug op de 

4e plaats en Silvan werd 5e. Geen prijzen voor de Paardensprongers op dit toernooi. In de 

NOSBO tussenstand is Silvan de hoogst geklasseerde clublid op de 10e plaats. Het 

klassement staat op de site onder Clubleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Beker: zeven kwartfinalisten bekend 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 november, 2013 - 23:01 

Een belangrijke dag voor de schaakwereld vandaag, Magnus Carlson kon wereldkampioen 
worden met een remise tegen Anand. Voordat de clubmiddag begon was het nieuws er: 
remise. Op 22 jarige leeftijd is Carlson kampioen geworden. Niet de jongste ooit, dat was 
Kasparov. Maar voor het jeugdschaken kan dit heel veel gaan betekenen. Voor veel jonge 
schakers is Magnus een idool en veel populairder dan Kasparov destijds. Op de Nederlandse 
tv twee nieuwsitems over het kampioenschap. Gisteren een interview met Hans Bohm 
tijdens Twee Vandaag en vanavond ook aandacht in het acht uur Journaal. 

 
 
In de bekercompetitie zijn vanmiddag de partijen in de achste finale gespeeld. Dit seizoen 
spelen we beide ronden in de knock out fase op een clubmiddag. In de kleine zaal is net 
genoeg ruimte voor de acht partijen. De 20 minuten bedenktijd per persoon was voor was 
de meeste partijen meer dan voldoende. Joep, Lodewijk, Eelke, Daan, Eline en Silvan 
wonnen beide partijen. Martijn won zijn eerste partij maar kwam goed weg in de tweede. 
Met een achterstand van een toren tegen een loper wist hij remise te maken tegen Ruben 
met eeuwig schaak. 
 
Zoals verwacht zat de meeste spanning en tijd in de partijen tussen Daniel en Thijmen. 
Beide jongens wonnen een keer en moeten nu vluggeren voor een plek in de kwartfinale. De 
vluggerpartijen worden in januari gespeeld. In de competitie zijn op een na alle partijen 
ingehaald. Alleen de partij tussen Thijmen en Martijn staat nog open. Deze wordt eerst 
ingehaald voordat er een nieuwe indeling komt. Het nieuwe schema beker staat op de site. 

 

 

 

 

 



 

Thijmen winnaar C groep op North Sea Chess 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 november, 2013 - 21:37 

Vaak weet ik al wat ik ga schrijven na een toernooi, dit keer was het lastiger dus wat langer 

nadenken wat ik op de site zou gaan schrijven over het eerste North Sea Chess 

schaaktoernooi afgelopen zaterdag in Uithuizen. Op de uitnodiging stond zelfs het eerste 

Open Noord Nederlands Schaakkampioenschap! De schaakwereld heeft een nogal stoffig 

en oudbollig imago. Vrijdag kwam daar hopelijk verandering in, de jonge Noor Magnus 

Carlson werd wereldkampioen. De idool bij veel noordelijke schakers. Op het oog een 

gewone jongen, geen nert, en voetballen kan hij ook. Niet onbelangrijk hij is West-

Europeaan dus hij staat dichter bij onze cultuur 

 

Terug naar zaterdag Uithuizen. Een heel nieuw open toernooi met heel veel ingredienten: 

schaken in 3 Zwitserse groepen, apekooi en unihockey (volgens Niels Floorball), een ruime 

en stille speelzaal, erepodium, toernooi T shirts, een  groot aantal prijzen en het 

allerbelangrijkste: een perfecte organisatie. De deelnemers konden zich inschrijven in drie 

groepen, de A groep voor de hoogste ratinghouders met een speeltijd van een half uur per 

persoon, meiden in de B groep met dezelfde speeltijd en een grote C groep voor alle andere 

spelers. Je moet het maar durven, maar Erwin en zijn team hebben in het verleden bewezen 

een perfect toernooi neer te zetten in de GP reeks. Dit jaar dus geen GP Uithuizen maar 

North Sea Chess! 

 

83 Kinderen hadden zich ingeschreven voor dit toernooi. Een hoog aantal gezien de 

aanvangstijd 11.40 uur waardoor zeker wat schakers dit toernooi hebben gemist door 

andere sporten. 

 

Na openings woorden van Erwin, die vertaald werden door een tolk in het Duits voor onze 

aanwezige oosterburen begon het toernooi om 12 uur. In de A groep 4 Paardensprongers: 

Silvan, Lodewijk, Martijn en Daniel. Daniel en Martijn hadden hun dag niet en verloren veel 



 

partijen. Daniel won nog een punt via een bye, verloor na een penning loper op toren/koning 

van Lodewijk. Het onderlinge treffen tussen Martijn en Daniel ging in het voordeel van 

Martijn. Met 1 punt eindigden beide spelers op de laatste plaatsen. Silvan en Lodewijk 

hadden zich opgegeven voor de C groep maar wisselden op het laatste moment van groep. 

Beide spelers eindigden met 2 punten (incl bye) in de achterhoede maar hadden niets te 

verliezen als ratinglaagsten in deze sterke groep met top ratings ronde de 2000. Gewoon 

proberen en kijken hoever je komt. Opvallend was wel de goede houding achter het bord, 

de wil om te winnen was er duidelijk, een goed teken! De ratinghoogste won de groep niet. 

De winst ging naar Raymond Oord die een erg goed toernooi speelde. Onze felicitaties! 

 

In de meidengroep geen Paardensprongers, jammer maar er komt veel veel meisjestalent 

op de club door. In komende edities misschien wel gele shirts! 

 

In de C groep acht Paardensprongers die zich goed lieten zien in deze groep met 52 

schakers. Annejan en Tom hebben nog niet veel toernooien gespeeld. Beiden scoorden 3 

punten, goed voor een plek in de ruime middenmoot. Hugo had een geheugensteundje op 

zijn hand geschreven "rustig". Ter herinnereing aan zijn vaak te vlugge spel. Het hielp niet in 

alle ronden maar na een paar aanwijzingen ging het gedurende middag een stuk beter. Een 

partij ging wat knullig verloren na een hele vreemde opening van Hugo. De remise die Hugo 

speelde kwam na een vreemde melding van zijn tegenstander dat hij een pion moest slaan 

volgens de 50 zetten regel. Hugo trapte daar op dat moment in waardoor het remise werd. 

De 50 zetten regel geldt natuurlijk niet als er geen notatie is. Dus nooit gehoor aangeven als 

je de zetten niet opschrijft! Hugo eindigde precies op de helft in de eindstand, 26e. Toch een 

prijs voor Hugo, hij werd de beste F speler in de groep. 

 

 

Matthijs speelde een erg goed toernooi, speelde de hele middag op de top borden. Met 4.5 

uit 5 leek een podium plaats binnen bereik. Helaas verloor Matthijs zijn laatste twee partijen 

en eindigde als 11e, net geen beker die klaar stonden voor de beste 10 schakers in deze 

groep. Daan lijkt weer terug te komen op zijn niveau na een matige seizoen start. Met twee 



 

remises en een verliespartij 5 punten, goed voor plek 4! Op het podium twee 

Paardenssprongers. Pieter G. speelde een heel goed toernooi met 6 punten uit 7 partijen. 

Zes punten bleek voldoende voor de tweede plaats. 

 

Thijmen stond als hoogste ratinghouder op de deelnemerslijst in deze groep. Dan moet je 

het wel waarmaken! Dat lukte met verve. Alle partijen won Thijmen overtuigend. Op de 

vraag gesteld op ScepU site: had Thijmen af en toe een hoofdtelefoon op met muziek of 

niet. Het antwoord: nee geen muziek, vergelijk het maar met iemand in de bouw als 

gehoorbeschermer!. Duidelijk bedoeld dus om zich af te sluiten voor mogelijk lawaai maar 

dat was er nauwelijks in de speelruimte. 

Goede scores voor de Paardensprongers in deze groep! En feliciaties voor Thijmen, die 

overigens drie prijzen mee naar huis nam: beker voor de eerste plaats, beste E  speler in de 

groep en een cadeaubon. 

 

Dan missen we nog een speelster die haar debuut maakte op dit toernooi: Charlotte. Zij 

schaakt pas kort en doet nu al mee. Heel knap dat je dat nu al durft. Charlotte won geen 

punten maar ze had er duidelijk plezier in, dat is het belangrijkste. Winnen komt vanzelf. 

Toch een prijs voor haar: de aanmoedigingsprijs op dit toernooi! 

 

 

De prijsuitreiking moet het hoogtepunt zijn van het toernooi en dat werd het, de kers op de 

taart. Voordat de bekers werden uitgereikt, een tombola aan prijzen via de lootjes waar 

overigens geen Paardensprongers iets mee won. (grappig detail: tijdens de tombolla werd 

twee keer een lotnummer getrokken waarvan de prijs ging naar beide kinderen van Erwin, 

Silke en Joppe. Silke nam daar sportief afstand van. Dit overkwam mij ook tijdens het eerste 



 

SC de Paardensprong Jeugdtoernooi) 

 

Wij kijken terug op een superleuke schaakdag in Uithuizen. Het Noorden heeft weer 

bewezen in staat te zijn een goed  toernooi neer te zetten. Op de site Schaakvaderverhalen 

lazen we al eerder een ode aan Uithuizen als NK locatie, waarom niet! Dit toernooi is 

duidelijk een verrijking voor de schaaksport. Een hele andere opzet wat nogal wat 

voordelen heeft ten opzichte van GP toernooien. Binnen Zwitsers spelen weet je van 

tevoren niet wie je gaat treffen. Op GP toernooien zit je vaak met dezelfde kinderen waar je 

eerder ook al tegen speelde in de groep. 

 

 

Volgend jaar weer North Sea Chess, we kijken ernaar uit. En na dit toernooi denkwerk voor 

ons, hoe gaan we ons eigen toernooi op 29 maart orgainseren. We gaan erover vergaderen 

begin volgend jaar. 

De uitdaging is er!  

 

Dank aan Erwin en zijn team voor een supermiddag! 

 

Foto's geplaatst in ons fotoboek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC team boekt belangrijke winst tegen Sneek 1 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 november, 2013 - 13:25 

De derde speelronde de Noordelijke Jeugd Competitie stond vanavond op het programma. 

Voor het team een belangrijke match, om aan te haken bij de top van het klassement moest 

er gewonnen worden. Tegenstander in speelstad Haren was het team van Sneek 1. We 

waren vooraf gewaarschuwd want onze schaakvrienden uit Friesland hebben over een goed 

team.  

 

 

 

In deze ronde speelden we in een andere opstelling. De spelers dienen te worden opgesteld 

in ratingvolgorde. Daniel heeft een iets hogere NJR dan Martijn, dus moest Daniel spelen op 

bord 1. Ook op het derde bord een wissel. Daan heeft wat NJR punten moeten inleveren dus 

voor Daan bord vier en voor Niels het derde bord. 

 

Niels met zwart opende Siciliaans. Het leeek erop dat zijn tegenstander Thomas deze 

opening niet kende. Hij ging verdedigend de fout in en al na 16 zetten was het mat. 

Ondertussen stond Daan een toren voor en leek de 2 - 0 in de maak. Maar vanuit het niets 

was het plotseling mat. Daan was zichtbaar aangeslagen na deze verliespartij. 1 - 1 En alles 

was weer mogelijk. 

 

Martijn had een stuk gewonnen tegen Dylan die met zijn dame aan de wandel was 

geslagen. Martijn wist de dame in te sluiten waarna deze in de doos ging ten koste van een 

loper. Daarna was de partij beslist. Martijn gaf wat stukken weg om meer ruimte op het 

bord te krijgen waarna het snel mat was. Op bord een won Daniel in het middenspel een 

loper en pion. Met de zwarte stukken moest Daniel verdedigen tegen de witte stukken van 

Sake. Daniel bood daarop remise aan om in het teambelang de matchpunten binnen te 

halen. Sake dacht enige tijd na over dit aanbod om het met een handdruk te bekrachtigen. 



 

Winst voor het team waarmee we aansluiten bij de topposities in het klassement. De 

volgende ronde wodt gespeeld op 17 januari in en tegen Gorredijk. 

 

De uitslagen ronde 3: 

SC de Paardensprong - SC Sneek 1 2.5 - 1.5 

MSV Meppel - SC Haren 2 - 2 

Staunton - SC Ten Boer 2 4 - 0 

SC Gorredijk - ScepU 2 - 2 

SC Ten Boer 1 - SC Sneek 2 3 - 1 

 

Stand na ronde 3 met daarachter de match en bordpunten: 

1 Staunton 6-12 

2 SC Sneek 1 4-9 

3 SC ten Boer 1 4-7.5 

4 ScepU 4-6.5 

5 SC Gorredijk 3-6 

6 SC de Paardensprong 3-5.5 

7 MSV Meppel 3-5 

8 SC Haren 3-5 

9 SC Sneek 2 0-2.5 

10 SC Ten Boer 2 0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Drie Paardensprongers in de prijzen op GP Bob 
Romijn 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 3 december, 2013 - 00:25 

Afgelopen zaterdag wonnen drie Paardensprongers prijzen op het Grand Prix Rob Romijn in 
Haren. Daan won overtuigend de B groep. Daan stond slechts een half punt af in deze 
groep. Silvan kwam net tekort om op het podium te komen met een vierde plaats. Groep F 
werd een prooi voor Hugo met 5 uit zeven. Voor Daan en Hugo twee keer achter elkaar een 
prijs op een toernooi. 
 
Jelger scoorde in groep G ook 5 punten maar dat was niet voldoende voor de winst maar wel 
voor brons in de groep. Pieter was een van de laagste ratinghouders in groep D. Pieter 
scoorde drie punten goed voor plaats 6. Opvallend is dat hij won van de latere 
groepswinnaar. In groep A mooie uitslagen voor Lodewijk. Een keer winst, drie keer remise 
en slechts een verloren partij. Lodewijk blijft goed scoren voor zijn NJR rating. Op de 
website van SC Haren een uitgebreidt verslag: 
schaakclubharen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laatste diploma 2013: Lars geslaagd voor stap 1 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 december, 2013 - 22:50 

Heel veel kinderen hebben in 2013 hun schaakdiploma gehaald. Vanmiddag de laatste 
uitreiking van 2013. Lars heeft vorige week examen gedaan voor Stap 1 en is geslaagd met 
een reuze goed cijfer: 8.5. Lars gefeliciteerd! 
 

 
 
In de interne competitie werd ingehaald in ronde 7. Niet alle partijen konden worden 
gespeeld maar de indeling voor ronde 8 komt op de site. De inhaalpartijen hebben geen 
invloed in de top van het klassement. Als alle partijen zijn gespeeld worden de 
talentenpunten verdeeld. Na ronde 10 gaan we verder spelen in groepen met een volledig 
speelschema. In dit schema speelt iedereen twee keer tegen elkaar, met wit en met zwart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 22 december: Open Groninger 
Raindropchess Festival 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 10 december, 2013 - 18:57 

Op zondag 22 decmeber organiseren wij in samenwerking met onze sponsor Raindroptime 
het Open Groninger Raindrop Chess Festival voor basisschool leerlingen. Het toernooi 
wordt gespeeld in Sportcentrum ACLO, Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen. 
 
Er zijn prijzen voor de beste drie Raindropspelers in de basisschool groepen 4 t/m 8. 
Bovendien is er een prijs voor de beste school met minimaal 4 deelnemers. Het toernooi 
start om 12.30 uur met eerst nog wat uitleg. Bedenktijd per ronde is 20 minuten, de eerste 5 
borden spelen met klok, 10 minuten per persoon per partij. Er wordt gespeeld in een 
Zwitserse groep, 7 ronden. De prijsuitreiking is om 16.30 uur. Entree 5 Euro per persoon. 
Voor iedereen is er een prijsje via de loterij. 
 
Tijdens het toernooi kan je een kijkje nemen bij de top schakers die spelen op het 
Schaakfestival Groningen. Opgave kan tot 21 december 21.00 uur 
via paardensprongjeugdtoernooi@gmail.com. Geen aanmelding mogelijk aan de zaal. 
Spelinformatie staat op: www.raindropchess.nl 
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Opmars C team in de Meesterklasse stuit door 
autopech 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 december, 2013 - 16:40 

In de derde speelronde in de Meesterklasse C deed het team goede zaken, er werd twee 
keer gewonnen waardoor het team met stip steeg naar de 9e plaats op de ranglijst. 
Vandaag stond de vierde ronde op het programma en de jongens hadden er zin in. Een top 
tien postitie lag misschien in het verschiet wat een mooie prestatie zou zijn. Vandaag reden 
de C en D teamleden niet samen. Team C moest om tien uur achter de borden zitten en 
team D anderhalf uur later. Vanaf de Hunzeborgh vertrokken Eelke, Martijn, Daniel en 
Kasper om kwart over zeven. Achter het stuur chauffeur Sake Jan.  

 
Team C in de Wegenwachtauto 

 
Team D vertrok om kwart voor negen in twee auto. Lodewijk en Pieter G reden samen met 
hun vaders en ik vertrok met Daan en Ruben op de achterbank. Even voorbij Hoogeveen 
kreeg ik een SMS van Martijn "we hebben een lekke band". Wij zochten op een 
parkeerplaats contact waaruit bleek dat de Wegenwacht erbij moest komen. Het ventiel van 
een voorband was niet goed en de band stond zonder lucht. In de auto geen reservewiel dus 
was het wachten op de Wegenwacht. Wij zaten op de A28 en Sake Jan stond op de A50 bij 
hectometerpaaltje 157. Een ruime afstand van elkaar. Ik zocht contact met de 
wedstrijdleiding in Den Bosch om het voorval te melden maar kreeg op alle mobiele 
nummers de voicemail. Inmiddels stonden we een kwartier stil en moesten natuurlijk ook 
verder om op tijd te zijn. Daan werd aangesteld als telefonist die doorging met bellen naar 
Den Bosch en contact hield met de gestrande Renault. Het lukte hem zowaar om de 
wedstrijdleiding aan de lijn te krijgen. 
 
Toen ook wij op de A50 reden belde Sake Jan "de auto is weggesleept we zijn nu in 
Wolfshese". Na invoering van de postcode bleek dat we de afslag naar het 
Wegenwachtservicepunt al voorbij waren, dus 14 kilometer terug rijden. Inmiddels hadden 
we ook conact met de auto van Lodewijk en Pieter, zij zaten achter ons en konden niet naar 



 

Wolfhese rijden, dan zouden ze te laat in Den Bosch zijn. Bij het servicepunt snel overleg, 
met Daniel, Eelke en Martijn in de auto zetten we koers naar de Biechten.Kasper bleef 
achter om later aan te sluiten bij het team. Om 5 voor half twaalf parkeerden we voor de 
deur. De jongens sprongen uit de auto en renden naar de speelzaal om misschien nog 5 
minuten te kunnen spelen. Dat ging niet door. De wedstrijdleiding had de regels gehanteerd 
"een team wat niet met tenminste 2 spelers een uur na het vastgestelde tijdstip in het 
speellokaal aanwezig is, wordt beschouwd als niet te zijn opgekomen. Dus de punten gaan 
naar de tegenstander, in dit geval Hardenberg. Waarbij de notatie dat ook voor dit team het 
niet leuk was, vroeg op en geen tegenstander! 
 
Een enorme teleurstelling voor het team, de ambitie om in de top 10 te eindigen was weg. 
Drie uur wachten op de volgende ronde die om half drie gepland stond. Had dit ook anders 
gekund. Natuurlijk moeten de regels worden nagekomen maar in dit geval van overmacht, 
kan er dan niet iets soepeler met de regels worden omgegaan. In de tijd die het team nu 
moest wachten had er misschien wel gespeeld kunnen worden, in overleg met de 
tegenstander.  
 
Een goed klassement was weg en nu wachten. Daniel koos voor zijn wiskunde boek, Kasper 
die inmiddels ook aangekomen was sloeg aan het gamen en Martijn en Eelke zochten 
tijddoding in de ontspanningsruimte met wat partijtjes schaken.  
 

 
Eindelijk spelen tegen De Promotie 

 
Half drie, de tegenstander was bekend: de Promotie uit Zoetermeer. Een sterk team met 
bekende namen. Na 20 minuten spelen bleek de scherpte er niet te zijn bij de 
Paardensprongers. Wat wil je ook, om kwart over zeven weg en pas spelen om half drie. 
Drie borden gingen verloren, alleen Daniel wist een half puntje met een aangenomen 
remise binnen te halen. In de eindstand is het team teruggezakt naar de 16e plaats.  
 
Jammer dat het zo liep op de slotdag. In alle jaren dat we vanaf 2006 hebben gespeeld op 
toernooien hebben we nog nooit en auto langs de weg gehad met pech. Vandaag kregen 
we er mee te maken. Het C team scoorde 6 match en 13 bordpunten. Topscoorder in het 



 

team is Daniel met 4.5 punten uit 8 partijen. Dit was voor onze club het eerste jaar dat we 
meededen in de Meesterklasse C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meesterklasse D team draagt rode lantaarn over 
op uitstekende slotdag! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 december, 2013 - 17:58 

Op de vorige twee speelronden was het Meesterklasse D team er niet in geslaagd indruk te 
maken. In september en oktober waren de resultaten wisselvallig waardoor er zeker punten 
zijn blijven liggen. Bij veel spelers was de goede vorm en concentratie er nog niet na de 
zomervakantie en komt dat langzaam maar zeker op gang. De voortekenen voor de slotdag 
waren goed. De meeste teamleden hadden progressie laten zien op GP en andere 
toernooien dus was er vandaag zeker iets te winnen in Den Bosch. Het team stond laatste 
wat beneden onze stand is. De opdracht was duidelijk: winnen! Op bord vier speelde 
vandaag Ruben, de derde wisselspeler op dit bord na Matthijs en Pieter van Nes. 

 
 
In de eerste ronde van vandaag troffen we de Tegelse SV. Onze voorbereiding was verre van 
ideaal, vanaf de achterbank van de auto moesten de jongens  direct achter het bord, als dat 
maar goed komt! Na een paar minuten spelen zagen we dat het goed zat. Volle 
concentratie bij het hele team en een goede houding achter het bord, wat een verschil met 
de vorige ronden. De Limburgers kwamen op voorsprong. Op bord vier speelde Ruben te 
snel, verloor materiaal en ging mat. De andere jongens hadden het gezien en zette nog een 
tandje bij. Daan en Pieter bleken geen moeite te hebben met de tegenstander en wonnen. 
Lodewijk zorgde voor het beslissende punt, een prachtig matje met loper dame die zijn 
tegenstander niet had gezien. Drie bordpunten en twee matchpunten in de tas. Een mooie 
opsteker voor het team en teamleider Jaap die gedurende de dag zoveel verschillen zag met 
vorige speelronden! 
 
Tegen 2 uur loop ik de speelzaal binnen, op zoek naar ons naambordje en die van onze 
tegenstander. De bordjes staan er en ik zie een mooi affiche voor ronde 8, SC Sneek is de 
tegenstander. We kennen onze schaakvrienden uit Friesland goed en hebben goede 
contacten onderling. Sneek heeft een goed team met Alec, Sake, Siem en Dylan, de altijd 
vrolijke bord vier speler.  
 



 

 
Tegen Sneek, leuk detail iedereen is aan het noteren! 

 
Op bord drie speelt Pieter een lastige partij tegen Siem. Hij verliest ergens een loper waarna 
een van de witte pionnen van Siem het promotieveld berijkt. Even later is het mat. 0 - 1 voor 
Sneek maar het is natuurlijk nog niet gelopen. Op bord 1 en 2 zien we erg goede partijen van 
Daan en Lodewijk. Daan zet met de witte stukken heel veel druk op de Koningsstelling van 
Siem. Op bord een heeft Lodewijk twee doorgeschoven pionnen op de 2e rij. Met schaak 
geven weet hij de koning op de 1e rij naar achter te dwingen waardoor promotie een feit 
zou zijn. Alec heeft het gezien en geeft op. Even later valt de zwarte koning van Sake ook 
om. Hij geeft op de druk van Daan's stukken is te groot geworden, We staan voor en Ruben 
moet de klus nu klaren. Waar hij eerder te gehaast speelde is hij nu de rust zelve. Ruben 
wacht geduldig tot hij een toren op de achtste rij kan krijgen waarna een dame volgt. Voor 
Dylan is het niet meer te verdedigen. Twee pionnen op g7 en g6, dame g5 geeft Ruben 
schaak op g8. De koning wijkt naar h7 waarna mat volgt met dame h8. De winst is binnen in 
de Noordelijke Derby. Felicitaties volgen waarna we afwachten wie de laatste tegestander 
wordt. Om half vijf spelen we verder. 
 



 

 
De stadsderby tegen Staunton 

 
Tegen half vijf horen we het, er volgt een stadsderby in de hoofdstad van Brabant, Staunton 
is de tegenstander. Blij zijn we er niet mee want ook deze spelers treffen we al heel vaak. 
Met Jonas in het Staunton team hebben zij al een voordeeltje. Vol goede moet gaan de 
jongens naar de borden, een remise zou mooi zijn. Lodewijk doet wat hij kan tegen Jonas. 
Hij verliest een loper en komt in een verloren eindspel. Jonas wacht geduldig zijn kans af en 
wint. Ook Daan zit in de problemen tegen Luca. Hij verliest veel stukken onderweg om in 
het eindspel nog een toren terug te winnen via een dubbele aanval. Het is niet genoeg, 
Daan verliest. 
 
Op bord drie heeft Pieter het eerst erg lastig. Hij knokt zich heel knap terug in de stelling en 
staat heel voordelig als zijn tegenstander Thijmen remise aanbiedt. In de stelling zit een 
geforceerde dame winst voor Pieter met een pionnenoffer met schaak op h5. Heeft Thijmen 
dit gezien en bood hij daarom remise aan? Ik weet het niet. Pieter zag het niet en 
accepteerde de remise zonder teamleider Jaap erbij te vragen. Pieter weet dat je altijd je 
teamleider moet vragen of je mag accepteren maar het leek erop dat hij dit was vergeten. 
Heel erg jammer en Pieter zat er duidelijk mee na afloop. Op bord vier zagen we een hele 
vreemde partij van Ruben. Zijn tegenstander gaf twee keer in het eindspel een dame weg 
zonder noodzaak. Ik dacht eerst dat de tegenstander op zoek was naar eeuwig schaak met 
nog een dame maar blunderde door deze weg te geven. Daarna was het aan Ruben om met 
rode wangen van de inspanning het punt binnen te halen. Verlies dus tegen Staunton waar 
een remise op zijn plaats was geweest. Maar weer partijen waarbij het niveau duidelijk 
hoger lag dan in eerdere speelronden en maakten de jongens goed gebruik van de 
beschikbare tijd. 
 
In de eindstand is het team voorlaatste geworden, dus geen rode lantaarn voor het team. 
De winst op de slotdag is slechts een plaats, maar er is meer winst: de fantastische 
teamprestatie vandaag, 4 match en 7.5 bordpunten en er is meer. Voor de teamleden is dit 
toernooi een mooie leerschool geworden met veel leerstof. In de toekomst kan je dat goed 
gebruiken. Alle kinderen hebben een vaantje gekregen als herinnering. Voor Matthijs en 
Pieter van Nes heb ik er ook een meegenomen. 



 

 
Het toernooi zit er nu op. Met vier reisdagen voor team C en drie voor team D is het een 
behoorlijke inspanning geworden. Den Bosch is bepaald niet centraal gelegen, vroeg op pad 
en pas in de avond weer thuis. Hopelijk kiest de KNSB in de toekomst voor meer centrale 
speellocaties voor meerdaagse toernooien.  
 
Via dit medium wil ik graag alle ouders, teamleiders en chauffeurs willen bedanken voor hun 
inzet. Zonder hun support en meewerking is het niet mogelijk om op een dergelijk toernooi 
te spelen. Alle ouders die gereden hebben zijn goed voor een totale kilometerstand van 
ruim 5000 kilometer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geslaagd Raindropchess toernooi kent alleen 
maar winnaars! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 december, 2013 - 23:14 

In Sportcentrum Aclo werd vanmiddag het 2e Groninger Raindropchess Festival gespeeld. 
Het toernooi kende een matige opkomst, slechts 14 deelnemers. De oorzaak lag in een 
communicatiefoutje naar de scholen. Ondanks het lage aantal deelnemers werd het een 
leuke Raindropmiddag. De kinderen uit de groepen 7 en 8 speelden 5 ronden in een groep, 
de kinderen uit de andere groepen speelden 7 ronden. Voor veel kinderen was het de eerste 
kennismaking met de schaakklok.  
 

 
 
Nadat alle partijen waren gespeeld volgde de prijsuitreiking met voor iedereen een 
herinnering aan het toernooi. Volgend jaar hopen we op veel meer deelnemers! 
Foto's zijn geplaatst in ons album. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vier Paardensprongers in de prijzen op GP 
Schaakstad 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 december, 2013 - 18:16 

Traditioneel is het laatste Grand Prix toernooi Schaakstad Groningen. Ieder jaar wordt dit 
toernooi gespeeld op dezelfde locatie waar het Schaakfestival Groningen wordt gespeeld. 
Een mooie plek voor de jonge schakers om eens een kijkje te nemen in de zaal waar toppers 
uit de hele wereld tegen elkaar spelen. Net als vorige toernooien was dit GP weer goed 
bezet met 90 deelnemers. 
 

 
 
De acht Paardensprongers scoorden goed vandaag. Silvan, Pieter en Jelger wonnen hun 
groep. Voor Jelger de tweede keer dat hij zijn groep won op dit toernooi. Vorig jaar was dat 
tevens zijn eerste beker. Hugo werd in zijn groep tweede en scoorde daarmee zijn derde 
prijs op rij, na North Sea Chess en GP Bob Romijn in Haren. 
 



 

 
  

Ons talentenklassement is weer helemaal bijgewerkt. Aan kop gaat Pieter van Nes met 34 
punten. Op de tweede plaats Matthijs met 24 punten en de derde plaats is op dit moment 
voor Thijmen met 20 punten. 

 

 
 



 

 
  

Met dank aan Frans van Nes voor de foto's! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Geen broedertwist in derde ronde compact D 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 december, 2013 - 22:41 

Gisteravond verscheen de indeling voor de derde ronde op de toernooi site. In compact D 
waren Niels en Martijn tegen elkaar ingedeeld. Beide heren, broers kennen elkaar door en 
door en de koude oorlog was al in de lucht. Als ouder wordt je er ook niet blij van, juist op dit 
toernooi moeten ze tegen elkaar. Maar het is al in the game en een rustige zaterdagavond 
lag bepaald niet in het verschiet bij deze loting! 

 
 
Even terug naar de dag van gisteren waarop Timman en Karpov aanwezig waren om 
toernooiboeken te tekenen. Ik zag heel veel jeugdschakers die van de gelegenheid gebruik 
maakten om een handtekening van oud wereldkampioen Karpov en oud Nederlands 
topschaker Timman te bemachtigen. Van veel schakers had ik het idee dat ze niet wisten 
wie daar nu zaten achter de tafel in de Raindropchess winkel zaten. Maar een toernooiboek 
met handtekeningen is iets moois voor later als je partijen tegenkomt die deze 
grootmeesters hebben gespeeld. Een pluim voor de organisatie dat ze dit mogelijk hebben 
gemaakt. 
 
Terug naar vanmiddag. Tegen kwart voor een werden we opgevangen door iemand van de 
organisatie met de mededeling dat Niels en Martijn niet tegen elkaar zouden spelen. 
Gelukkig dacht ik, dat kan deze zomer wel op de camping. Het was wachten op de familie 
Algra om ook hun te informeren en er in toe te stemmen. Dat was natuurlijk geen probleem. 
Zo werd het een middag tussen twee Paardenspongers en twee Sneeksters. Abe tegen 
Martijn en Lodewijk Sake Algra. 
 
In compact D spelen veel jeugdspelers dus alle kans dat je een jeugdspeler treft. Zo werd 
Daan gekoppeld aan Tenboerster Gerbrich Kroon. In rating verschillen beide spelers maar 
let wel de rating is voornamelijk opgebouwd uit resulaten uit GP toernooien. Hier speel je 
niet met een kwartier of twintig minuten maar met uren de tijd. Kortom een heel ander 
senario waar andere krachten naar voren komen. Zo zag ik gisteren Erwin Kok die de nodige 
moeite had het winstpunt binnen te slepen tegen Gerbrich. Daan begon op zich goed met 
een mooie dame/loper lijn op de koningsstelling. Deze was echter eenvoudig te verdedigen 
en Gerbrich wist in het middenspel twee pionnetjes in de plus te scoren. Na afruilen wist 
Gerbrich een pion door te schuiven naar de tweede rij, daar ging het voor Daan mis. Hij 



 

kreeg een dubbele aanval tegen waarna zijn paard van het bord ging. De beslissing, 
Gerbrich won en let op haar, met meer speeltijd op de klok is zij een van de talentvolste 
jeugdspelers in het Noorden! 
 
Niels trof dus niet zijn broer Martijn. Hij mocht plaatsnemen tegen een 1400 speler die 
openende met... juist Damegambiet. Nu heeft Niels het een en ander geleerd in zijn match 
op tweede kerstdag tegen Sake Jan. Dit keer was zijn verdediging beter en belangreiker na 
16 zetten was het remise, door Niels aangeboden. Een mooie opsteker en goed voor je 
rating! 
 
In het Groningse ook veel Friese deelnemers, in Compact D uit Sneek. Goed onthouden, in 
Sneek heb je drie schaakfamilies, de Piersma's, de Algra's en de Seally's. Als een van deze 
treft dan is het oppassen want daar zit zeker talent. Onthoudt ze maar met de afkorting 
PAS (OP)! Lodewijk trof Sake en had het vanaf zet 1 al moeilijk. Binnen no time had 
zwartspeler Sake al een open A lijn gecreeerd en met dame, paard en loper heel veel 
dreiging. Ik dacht dat Lodewijk deze druk wel kon weerstaan door afruilen maar na 
anderhalf uur was het gebeurd. Wel mooi om te zien dat Lodewijk heel veel tijd nam voor 
een antwoord. Een leerzame partij om te analyseren! 
 

 
 
Naast Lodewijk zat Martijn. Hij moest dus tegen Sake's broer Abe. Het werd een zeer 
intressante partij die ruim drie uur duurde. Martijn won een pionnetje die hij meenam naar 
het eindspel. Even daarvoor zag ik beide heren in een vluggend tempo torens en dames 
afruilen. Na 4 zetten te hebben genoteerd en de kruitdampen waren opgetrokken leek de 
winst naar Martijn te gaan. Leek... Martijn maakte een flinke misrekening in een gewonnen 
stelling. De zwarte koning van Abe was het bord overgelopen naar de A lijn en dreigde daar 
de witte pionnen van Martijn te slachten. Met een loperzet was dit te voorkomen maar 
Martijn koos om de gratis loper op H8 te slaan. Daarmee liep hij een tempo achter en kon 
zwart promoveren, een duurzaam maar ook leerzaam moment. Ook daarvoor doen wij mee 
aan dit toernooi. 
 
In open C boekte Thijmen remise tegen een niet onbekende ouder; Jan Oord. De remise 
kwam uit een eindspel met twee torens tegen twee lopers met pionnenvoordeel. Thijmen 
staat nu 25e met drie punten. Opvallend is de klassering van zijn broer en oud clublid Ruben, 
zeer fraai op de tweede plaats. 



 

 
Elke boekte een fraaie winst in open B tegen Gerbert Leefting. Na deze winst staat Eelke in 
de subtop op plaats 14. Foto's van deze schaakfestival dag zijn weer geplaatst in ons 
fotoalbum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aanraken is zetten, hoe promoveer je en 
dubbele aanvallen beslissen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 december, 2013 - 22:02 

Eergisteren verscheen op Sake Jan's blog Schaakvaderverhalen een leuk statistisch verslag 
over de jeugd en volwassenen op het Schaakfestival. Ik loop nu vier dagen op het festival en 
voeg daar nog iets statistisch aan toe. Opvallend is dat de jeugdspelers veel meer tijd op de 
klok hebben gedurende de partij dan de volwassen tegenstander. Soms een kwartiermaar 
heel vaak bijna een uur. Zie onderstaande foto met een verschil van al 35 minuten in het 
middenspel. De snelheid nemen de jeugdspelers denk ik mee uit de GP toernooien. Maar 
schaakt de jeugd meer op gevoel, intuitie of zien volwassen kuilen in de weg die er niet zijn? 
Wie het weet mag het zeggen! Ook opvallend de vele winstpartijen van de jeugd tegen de 
volwassenen. 

 
 
Gisteren bedacht ik zomaar een nieuwe afkorting voor de Sneekster schakers uit drie 
schaakfamilies, PAS (Op). Vanmiddag zag ik schaakvader en verhalenverteller Sake Jan 
onderuit gaan tegen Abe Algra. Het is dus echt oppassen! Een Paardenspronger was 
vanmiddag afwezig. Lodewijk is vandaag jarig en koos voor de visite, onze felicitaties. 
Martijn trof de tegenstandster waarvan Niels in de eerste ronde vrij makkelijk won. Dit keer 
was ze beter voorbereid in een partij die Martijn met veel activere stukken domineerde. 
Opvallend in wit's stelling de vreemde positie van een paard op G1 tussen koning en toren 
(zie de foto hierboven). Kentering in de partij was "aanraken is zetten". Een witte pion werd 
aangeraakt en door Martijn geslagen waarna nog een van wit's stukken in de doos 
verdween. Na afruilen van dame en torens gaf wit op. 
 
Daan was heel snel klaar vandaag. Hij won snel een dame met een dubbele aanval waarna 
binnen drie kwartier de match in een eindspel stond. Opnieuw een dubbele aanval van Daan 
op koning toren en het was gedaan. In het fotoboek een aantal foto's van deze momenten. 
Niels zat het langst achter het bord met een intressant eindspel. Niels wist een pion te laten 
promoveren en een zet later deed zwart dit ook. Met een klein incident tot gevolg. De zwart 
speler drukte de klok in zonder de zet af te maken, d.w.z. een ander stuk op het 
promotieveld plaatsen. De wedstrijdleiding kwam erbij en regelde het netjes volgens de 
regels af, een tijdstraf voor zwart. Er volgde een lang eindspel met een dame voor Niels 



 

tegen twee pionnen op de g en h lijn plus een dame. Niesl probeerde met een penning op 
een van de pionnen, herhaling zetten, zelfde bordsituatie remise te maken maar helaas zat 
dat er na ruim vier uren spelen niet in.  
 
In de open C groep verloor Thijmen in de achtste ronde. Eelke haalde een halfje uit zijn partij 
in de open B groep. 
 
Morgen de laatste speeldag, met traditiegetrouw oliebollen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hugo ontmoet Karpov in Slochteren, laatste 
ronde SF Groningen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 december, 2013 - 23:19 

Vandaag speelde Karpov een schaaksimultaan in Slochteren. Hugo nam daar een kijkje, 
ging op de foto en scoorde een handtekening van de oud wereldkampioen. Onderstaande 
foto kreeg ik van zijn moeder doorgestuurd. Overigens won Karpov 19 partijen en speelde 2 
keer remise. 
 

 
 
In de laatste speelronde op het schaakfestival speelden Daan en Niels remise. Lodewijk won 
zijn partij en Martijn moest na een boeiende partij genoegen nemen met verlies. Alle 
Paardensprongers in Compact D kwamen met deze resultaten op twee punten. In de Open 
C groep won Thijmen zijn 9e partij en ook Eelke scoorde een punt in Open B. 
 
Met dank aan de organisatie voor een geweldig toernooi. De Paardensprongers hebben er 
weer van genoten! 

 

 

 

 

 



 

Silvan op weg naar GP leidertrui? 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 januari, 2014 - 22:36 

Vandaag is het nieuwe NOSBO GP klassement verschenen. In dit klassement stijgt Silvan 
met stip naar de 2e plaats. De eerste plaats voor Silvan in groep B op het GP Schaakstad 
levert Silvan 19.3 punten op. Het verschil met de leider in het klassement Willem Mooibroek 
is op het GP Hoogeveen a.s. zaterdag overbrugbaar voor Silvan om als Paardenspronger de 
leidertrui aan te mogen trekken, maar dan moet Silvan goed scoren in zijn groep. Als het 
Silvan lukt is hij na Jonas (drie jaar geleden)de tweede Paardenspronger die de trui verovert! 
Het klassement is geplaatst op de website onder Clubleden. 
Zie ook:  http://scdepaardensprong.nl/index.php?q=node/113 
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NOSBO leiderstrui om de schouders van Silvan 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 januari, 2014 - 20:11 

Leiderstruien heb je binnen een aantal sporten. Zo kennen de leiderstruien in het veldrijden, 
marathonschaatsen (waar is dat spruitjespak gebleven) en natuurlijk wielrennen. De 
NOSBO heeft sinds een aantal jaren ook zo'n trui, zover ik weet als enige regionale bond.  
 
Op deze site werd eerder melding gemaakt dat Silvan hard op weg was deze trui te 
bemachtigen en dat is zaterdag in Hoogeveen gelukt. De tweede plaats in de A groep was 
voldoende om straks in Leek de trui te mogen aantrekken. Voor het eerst sinds ruim drie 
jaar een Paardensprongers in dit tricot! 
 
Opmerkelijk dat Silvan deze prijs binnenhaald. Zelden lukt het een schaker die meestal 
uitkomt in de A of B groep om de eerste plaats in te nemen in het klassement. Meestal zijn 
het schakers die van onderuit naar boven komen en met een lage rating aan het begin van 
het seizoen veel punten bij elkaar weten te vergaren. 
 
Koploper Silvan mag de leiderstrui vanaf nu dragen maar is hij ook de echte koploper. Na de 
laatste GP worden de twee "slechtste" resultaten geschrapt. Voor Silvan zijn dat best veel 
punten, gezien de tussenstand van nu zou hij dan geen koploper meer zijn. Maar dat biedt 
ook weer een voordeel, een slecht resultaat op een komend GP kan dan weer positief 
kunnen uitvallen, minder punten wegstrepen! 
 
Silvan gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC team zegeviert in en tegen Gorredijk 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 januari, 2014 - 00:18 

Vanavond heeft het NJC team in en tegen Gorredijk een belangrijke zege geboekt. Het 
team bestaande uit Martijn, Daniel, Daan en Ruben (invaller voor Niels) won overtuigend 
tegen de gastheer vanavond. Op de borden 1 t/m 3 werd winst geboekt. Ruben speelde 
remise na zetherhaling. Met deze zege op zak stijgt het team in het klassement naar de 4e 
plaats. 
Voor foto's kijk op deze link: 
https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5970012897689624305 
 
De uitslagen van vanavond: 
Sneek 2  - Staunton 0 - 4 
Ten Boer 1 - MSV Meppel 2 - 2 
SC de Paardensprong - SC Gorredijk 3.5 - 0.5 
Sneek 1 - SC Haren 1 - 3 
Ten Boer 2 - ScepU 1 - 3 
 
De tussenstand na ronde 4, met de match en bordpunten: 
1 Staunton 8 - 16 
2 ScepU 6 - 9.5 
3 Ten Boer 1 5 - 9.5 
4 SC de Paardensprong 5 - 9 
5 SC Haren 5 - 8 
6 Sneek 1 4 - 10 
7 MSV Meppel 4 - 7 
8 SC Gorredijk 3 - 6.5 
9 Sneek 2 0 - 2.5 
10Ten Boer 2 0 - 2 
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Eerste diploma 2014 voor Janna 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 januari, 2014 - 19:46 

Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en nu al weer een diploma uitreiking. Vorige 
week deed Janna haar Opstap 1 examen en slaagde met het mooiste cijfer: een 10! Super 
dat onze jonge meisjes goed presteren! Janna gefeliciteerd en volgende week vrijdag verder 
met Opstap 2. Vanmiddag zijn weer twee Opstap examens afgenomen, Charlotte en 
Bertran krijgen vrijdag te horen of ze geslaagd zijn. 
 

 

 

 

 

 



 

C team NOSBO kampioen, D1 wordt tweede 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 januari, 2014 - 22:01 

Teamschaken, heel veel Paardensprongers vinden juist dit het leukste in de schaaksport en 
hebben in het verleden bewezen succesvol te zijn. Onze prijzenkast staat vol met bekers die 
gewonnen zijn met teamschaken en de erelijst is indrukwekkend. De mooiste teamprijs was 
natuurlijk in mei vorig jaar toen het E team Nederlands Kampioen werd. Ook mooi de 
jarenlange heerschappij van het E team tijdens de NOSBO teamkampioenschappen. 
Teamschaken vergt andere kwaliteiten van de spelers, je speelt in dienst van je team, dus ga 
je niet experimenteren met openingen e.d. je volgt de adviezen op van je teamleider zet je 
eigen belangen opzij en natuurlijk ben je bij een teamoverleg. In de week waarin we als club 
acht jaar bestaan de eerste teamkampioenschappen in 2014 voor de C en D teams. 

 

 
Twaalf Paardensprongers hadden zich ingeschreven voor de twee D teams en het C team. 
Eelke en Thijmen kozen niet voor team D maar een niveau hoger het C team. Natuurlijk 
waren we de favoriet geweest met beide spelers in team D maar we accepteren natuurlijk 
de keuze van de jongens. Plaats van handelen vandaag het Jannes van der Wal 
denksportcentrum. Opstelling van de teams: D2 Pieter N, Hugo, Jelger en Tom, D1 Silvan, 
Lodewijk, Matthijs en Pieter G. C1 Eelke, Martijn, Thijmen en Ruben. Op teamtoernooien 
sta je als teamleider soms verbaast hoe je team  presteert, vanmiddag trekken we deze lijn 
door. 
 



 

 
 
Eerst naar de D teams. Naast beide Paardensprongteams slechts vier deelnemers: Assen, 
Staunton-SC Groningen, HSP Hoogezand en Haren. In het team van Haren twee spelers die 
niet volgens de regelementen waren  opgesteld, zij speelden buiten mededinging mee 
waardoor er toch vijf ronden gespeeld konden worden. Team 1 speelde in de eerste ronde 
tegen team twee en kwam met de schrik vrij. Team 2 legde het vuur na aan de schenen bij 
team 1. op drie borden leek de winst naar team twee te gaan maar het verschil in kennis van 
het eindspel bleek doorslaggevend voor team 1. Een zucht van verlichting bij Rene (vader 
Silvan), teamleider van team 1 en Jaap (vader Pieter G.) die trots kon zijn op de 
verrichtingen van het tweede team. De 4-0 zege van team 1 was simpelweg geflatteerd. 
 
We volgen team 2 verder. Tegen favoriet Staunton met ex Paardenspronger Jonas in de 
gelederen was het team kansloos en ook tegen Haren kwam het er niet uit wat er in zit 
gezien de prestaties tegen team 1. Je staat dan verbaast te kijken hoe het team speelt tegen 
Assen, een op papier veel sterkere tegenstander. Op bord vier verloor Tom maar een 
sensatie op bord 1. Binnen no time wint Pieter van Nes tegen Abelin die toch 500 NJR 
punten meer heeft! Jelger staat heel voordelig maar wordt plotseling mat gezet. Op bord 
twee zien we Hugo zijn beste partij tijdens dit toernooi spelen. Hij raakt zijn dame kwijt naar 
eigen zeggen om geen mat te worden gezet. Daarna volgen alleen maar goede zetten van 
Hugo. Hij wint de dame terug in twee zetten met een goed geziene penning en speelt het 
daarna voortreffelijk uit. Een spektakel wat loont in een match en twee bordpunten. Je zou 
dan denken in de laatste ronde, dat wordt 4-0 tegen team HSG met allemaal jongens die 
qua rating veel lager zitten. Opnieuw verbazing bij  de omstanders en teamleider Jaap, het 
team verliest kansloos met 3-1, hoe is het mogelijk. Wat mij wel duidelijk was, er werd veel 
te snel gespeeld en juist dat zagen we ook bij team 1. 
 
Na de fortuinlijke winst tegen team 2 de tweede ronde tegen het combinatieteam 
Staunton/SC Groningen. Op bord vier heeft Pieter G zijn zaakjes goed op orde en scoort het 
eerste punt. Op bord drie lijkt Matthijs goed te staan maar levert later stukken in in het 
eindspel. Een gelijke stand, met inmiddels veel toeschouwers bij deze match. Wat is er aan 
de hand, op bord 1 heeft Jonas een fout gemaakt in zijn opening en verliest een toren. Op 
dat moment zag ik Jonas zijn notatieboekje wegleggen. Als Jonas dit doet zit hij met een 
probleem. Jonas lijkt de fout enigszins goed te maken met twee zeer actieve lopers. In de 



 

aanvallende stelling van Jonas kan Silvan alleen verdedigen en doet dat bekwaam. Het 
nadeel voor Silvan is dat hij twee inactieve torens heeft tegen de actieve lopers van Jonas. 
Silvan is niet zeker van zijn zaak en biedt remise aan, die dor Jonas werd geaccepteerd. Wat 
Silvan vergeten was: zijn teamleider erbij te halen. Na handen schudden was de remise 
beklonken waarna Silvan toch inzag een kans te hebben gemist om Jonas te verslaan. Met 
een gelijke stand was de spanning op bord twee te snijden. Lodewijk stond in zijn partij 
achter en zocht tegen Luca die in tijdnood zat een oplossing. Met een koning in patstelling 
probeerde Lodewijk met zijn toren steeds schaak te geven, wordt de toren geslagen dan is 
het pat. Seconden verstreken op de klok in het voordeel van Lodewijk. Na een paar 
schaakjes kon Luca zijn koning veilig stellen tegen de op hol geslagen toren. Vlak voor het 
vallen van de vlag werd Lodewijk mat gezet, wat met een goede torenzet wel tegen te 
houden was. De winst ging naar club uit Groningen Zuid, maar ons team had gestreden, 
mooi om te zien. 
 
Je zou denken dat het team scherp is na de waarschuwing van team 2 en de goede match 
tegen Staunton/SC Groningen en dat is nodig met team Assen als tegenstander in de 
volgende ronde. Op bord vier heeft Pieter weinig problemen, die zijn er echter wel op 
andere borden. Silvan speelt veel te snel en verliest de partij. Matthijs lijkt goed te staan 
maar krijgt plotseling een invallend dame op de eerste rij. Met ondersteuning van andere 
stukken is het daarna snel afgelopen. Lodewijk knokt zich terug in de partij en stelt een 
gelijke eindstand veilig. Titelprolongatie is uit het zicht maar een tweede plaats is nog 
haalbaar. In de vierde ronde speelt het team tegen HSG. Dit team is geen partij voor onze 
jongens, het wordt eenvoudig 4-0. 
 
Ronde vijf wordt beslissend voor het team, tegenstander is Haren en de instructies van 
teamleider Rene zijn duidelijk: ga niet mee in het tempo van je tegenstander. Deze 
waarschuwing komt niet aan bij het team. Silvan verliest zijn dame en de partij. Op bord 
twee gaat Lodewijk de fout in. In een voordelige stelling wil hij dames ruilen maar ziet niet 
dat zijn pion in de penning staat (loper op zijn koning). Weg dame, weg partij. Matthijs staat 
ook verloren maar ziet een oplossing: mat achter de paaltjes. Zijn tegenstander ziet het 
niet, Matthijs wint en redt het team omdat op bord vier Pieter ook zijn partij wint. 2-2 
Voldoende voor de tweede plaats. Onze felicitaties gaan naar het combi team Staunton/SC 
Groningen met het behalen van de titel.  
Een enerverende schaakdag in het Denksportcentrum, leerzaam en leuk. Onze prijzenkast 
wordt voller met de beker voor de tweede plaats. 
 
Bij de C teams slechts drie deelnemende teams. Naast ons team met achter de borden 
Eelke, Martijn, Thijmen en Ruben, Unitas en Assen. Om toch de hele middag te spelen 
zonder vrije ronde werden de teams gesplitst in tweetallen. Deze speelden tegen beide 
tweetallen van de andere teams. Dus bord 1 en 2 tegen 1 en 2 van de tegenstanders maar 
ook tegen 3 en 4 en omgekeerd. De match tegen Unitas vergt weinig woorden. het werd 
zeer eenvoudig 8 - 0 tegen een club die in het verleden de C teams domineerde. Tegen team 
Assen was het lastiger. Ruben verloor zijn twee partijen. Thijmen won overtuigend van 
Tycho tegen de bord drie speler van Assen. Eelke en Martijn maakten het verschil voor de 
laatste ronde door hun partijen tegen bord drie en vier van Assen te winnen. Met twee 
bordpunten voorsprong gingen we de laatste ronde in. Assen moest twee bordpunten 
pakken. Wij hadden voldoende aan een remise. 



 

Indeling voor de laatste ronde: Eelke - Tycho en Martijn - Jeper. Martijn en Jesper hadden 
meer oog voor het bord van Eelke en Tycho dan voor hun eigen bord. Ze volgden de 
verrichtingen minuten lang waarbij je zou denken dat team Assen vol op de winst zou 
spelen, en dat moesten ze om kampioen te worden. Niets bleek minder waar, Tycho bood 
remise aan die Eelke niet accepteerde. Niet veel later weer een aanbod van Tycho die Eelke 
nu wel aanvaarde. Kan mij die paar rating punten schelen was de reactie van Eelke, wij zijn 
kampioen. Na de remise werd er op bord twee nog even gespeeld, Martijn maakte een klein 
foutje waar Jesper niet van profiteerde. Ook in deze match werden na remise aanbod de 
punten gedeeld. Voor mij en omstanders was het remise aanbod van Tycho vreemd, 
waarom remise en niet doorspelen voor de winst die je nodig hebt? Eindstand 4.5 - 3.5. 
 
Een overtuigen kampioenschap voor ons C team en voor het eerst in het bestaan van de 
club zijn we NOSBO kampioen C! Het C team plaatst zich voor het NK in het najaar in Den 
Bosch. Ons D team mag daar misschien ook heen, het is wachten op de verdeelsleutels. Of 
we gaan dat zien we nog wel, het is weer een eind rijden, drie keer voor team D en vier keer 
voor het C team. 
 
Dank aan Roland Kroezen voor de organisatie van dit toernooi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opstapjes voor Charlotte en Bertran 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 januari, 2014 - 22:11 

Weer twee Opstap diploma's in de beginnersgroep. Charlotte deed vorige week examen 
Opstap 1 en is geslaagd met een 10! 
Dit mooie cijfer scoorde ook Bertran voor zijn examen Opstap 2. Onze beginnersgroep is 
goed bezig met veel diploma's en hele goede cijfers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BSK Stad Groningen: GSV prolongeert titel, 
DHC derde 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 januari, 2014 - 22:47 

Het basisscholen kampioenschap is voor heel veel beginnende schakers vanuit de scholen 

hun eerste toernooi. De voorronde stad Groningen trok de afgelopen jaren meestal 100 

deelnemers. Vandaag stond dit kampioenschap weer op het programma met slechts 61 

deelnemers. Onder de deelnemers 35 kinderen van de Groningse Scholen Vereniging 

(GSV) en de Dom Helder Camara School (DHC). 

 

 
GSV 1 

 



 

 
DHC 

De rest van het deelnemersveld kwam van 8 scholen uit de stad waarvan slechts 4 scholen 

met vier of meer deelnemers aan het toernooi deelnam. Het klassement voor de scholen 

wordt opgemaakt door de scores van de beste vier bij elkaar op te tellen. Als je deze cijfers 

ziet dan is slechts een conclusie mogelijk, een trieste opkomst en heel slecht voor het 

Noordelijk schaken waar de jeugd van de NOSBO het landelijk heel erg goed doet. Als je 

kijkt naar de NK plaatsen die verdeeld worden onder de regionale bonden staat de NOSBO 

keurig tweede! Kijk je naar het aantal scholen in de stad en het inwoneraantal wordt de 

balans nog triester. 

Juist het basisscholenkampioenschap is het podium voor het winnen van nieuwe leden voor 

de clubs en natuurlijk nieuwe NOSBO leden. 

 

Waar gaat het mis? Al jaren is de mening van heel veel ouders en begeleiders dat dit 

toernooi veel te lang duurt, met name voor de jonge en onervaren spelers. Ook dit jaar was 

het aanmelden voor 10 uur, prijsuitreiking om 16.30 uur. Vandaag begon men om 10.40 uur, 

dus 40 minuten wachten. Tussen de middag bijna een uur pauze om met 7 speelronden toch 

te eindigen om 16.30 uur. Met zeven speelronden kan je gewoon het tijdschema GP 

toernooien aanhouden met een start om 13.00 uur. Met minder pauzes eindig je dan rond 

de klok van 17.00 uur. Net als voorgaande jaren hoorde ik weer veel mopperende ouders 

over het tijdschema. Of ligt het aan de communicatie naar de scholen waar het niet wordt 

opgepakt. De ervaring leert dat een brief over schaken snel terzijde wordt geschoven door 

de scholen. Met name ouders en clubs zorgen ervoor dat het wordt opgepakt. Juist dit 

toernooi moet reclame zijn voor de schaaksport. Ik zie de laatste jaren meer afhakende 

kinderen dan kinderen die echt voor de sport kiezen. Een gemiste kans, hopelijk komt in de 

toernooi opzet verandering. Zaak voor de NOSBO om dit goed te gaan evalueren. 

 

Onder de 61 deelnemers veel Paardensprongers die uitkwamen voor hun school, de GSV, 

Karrepad, Nassau School, de Expeditie en de DHC. Onze clubleden domineren al jaren dit 

toernooi, en bijzonder leuk dat ze nu voor hun school strijden en niet voor de club. De DHC 



 

meervoudig kampioen domineerde jarenlang het toernooi. Nadat met name vorig jaar veel 

kinderen naar het VO gingen kwam een einde aan de gouden jaren en werd het 

kampioenschap een prooi voor de GSV met heel veel clubschakers in de 

gelederen. Vandaag was de GSV natuurlijk weer de favoriet met Silvan, Lodewijk en meer 

clubschakers in de gelederen. Dan heb je zekerheidjes voor de nodige punten. Vanaf ronde 1 

stond het GSV team bovenaan in de tussenstanden en ze gaven het niet meer weg. Zeer 

verdiend prolongeerde de GSV de titel. 

 

De strijd om de tweede en derde plaats was spannender. Het ging tussen het tweede en 

derde team van de GSV en het eerste DHC team. Het was de hele middag stuivertje 

wisselen wie een ereplaats in de eindstand zou opeisen. Na ronde 5 stond het DHC team op 

de tweede plaats maar in ronde 6 scoorde de top vier spelers geen enkel punt. GSV 2 

scoorde wel en pakte de tweede plaats. In de 7e ronde wist het DHC team 2.5 punten te 

scoren, voldoende voor de derde plaats en slechts een half punt achter de nummer twee in 

de eindstand GSV 2. Op de vierde plaats weer een GSV team, zij bleven met een gelijk 

aantal bordpunten runner up van vorig jaar de Heerdstee met slechts 2 WP punten voor. 

Drie GSV teams en een DHC team gaan naar de halve finale stad Groningen/Haren 

op zaterdag 8 maart. De locatie is nog onduidelijk. Vier teams uit Haren en vier uit de stad 

gaan uitmaken wie er doorgaan naar de finale. Zoals het nu lijkt zullen dat drie teams zijn. In 

de finale kunnen teams uit Drenthe en het Ommeland erbij. 

 

Het eindklassement en de titel beste schaker stad Groningen gaat dit jaar naar Eelke de 

Boer namens de Nassau school, hij bleef mogelijke concurrenten een punt voor (o.a. Jonas 

en Lodewijk). Eelke´s naam komt in een mooi rijtje Paardensprongers die deze titel in het 

verleden wonnen. Zie onze eregalerij. Jammer dat Eelke en Jonas elkaar niet troffen.   

 

In het individueel groepen klassement won Lodewijk groep 8, Daan werd twee. Bij de groep 

7 leerlingen ging de eerste prijs naar Eelke, Silvan won de derde prijs dankzij een hogere WP 

met een gelijk aantal punten met Pieter van Nes. Opnieuw veel (ex) Paardensprongers in de 

top van het individueel klassement. Uitslagen staan weer geplaats en heel veel foto´s in ons 

fotoboek. 

 

Natuurlijk dank aan de organisatoren Wim Krijnen en zijn team die dit toernooi mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC team naar tweede plaats na zege op Ten 
Boer 2 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 februari, 2014 - 16:49 

Het zijn hoogtij dagen voor de Nederlandse schaatsers op de Olympische Spelen. De strijd 
gaat voornamelijk tussen "Hollanders". Een misslag en je staat naast het podium. Zo 
spannend is het ook in de Noordelijke Jeugd Competitie, een misstap en je mist het 
eremetaal. Vanavond werd in het mooie Usquert de vijfde ronde gespeeld bij gastheer 
ScepU. In ons team kon Daniel niet meedoen, Joep viel voor hem in op het vierde bord. 
Tegenstander van vanavond het team van Ten Boer twee. Dit team staat onderaan in de 
competitie maar het werd geen makkie voor onze jongens. Bijzonder in het Tenboerster 
team: 3 meiden. Heel opvallend in de NJC van dit seizoen waar slechts meiden meedoen. 
Een aandeel van slechts 10%. 
 

 
 
Op bord vier speelde Joep een degelijke partij tegen de enige jongen in het team van Ten 
Boer twee. Joep was na een zet of 20 al klaar met zijn partij. 1 - 0 voor ons team en op de 
andere borden was al voorsprong genomen. De Tenboersters geven niet op, ze rechten de 
ruggen en probeerden terug te knokken. Op bord 1 stond Martijn in een gewonnen stelling 
maar maakte een denkfout. Hij dacht een stuk te winnen maar verloor er juist een. Niet veel 
later  won Martijn een toren terug uit een dubbele aanval waarna hij remise aanbood. Dat 
aanbod werd aangenomen door Gerbrich die misschien ook gezien had dat Martijn 
weldegelijk nog winstkansen had. Martijn zat niet lekker in zijn vel na een paar dagen ziek te 
zijn geweest, vandaar de zekerheid voor een half punt. Daan en Niels op borden drie en 
twee hadden inmiddels hun voorsprong uitgebreid maar hadden veel tijd nodig om de partij 
in hun voordeel te beslissen. Beiden maakten geen fouten dus wonnen we twee match en 
3.5 bordpunten. Compliment naar de dames van Ten Boer: prima gestreden! 
 
Onze concurrenten Ten Boer 1 en ScepU lieten punten liggen. Ten Boer 1 speelde gelijk 
tegen Sneek 1, ScepU verloor van titelkandidaat Staunton. Opvallend in de uitslag: voor het 
eerst in de competitie liet Staunton een bordpunt liggen. In de tussenstand staat ons team 
nu op een zilveren positie maar het veld zit heel dicht bij elkaar. Een misstap en je zakt flink 



 

in het klassement. Dat geldt ook voor koploper Staunton, zij zijn de favoriet en staan fier 
aan de leiding. Een nederlaag en de concurrentie komt dicht bij. In de volgende ronde treft 
ons team Ten Boer 1.  
De uitslagen van vanavond: 
Ten Boer 2 - SC de Paardensprong 0.5-3.5 
SC Haren - Gorredijk 2.5-1.5 
SC Sneek 1 - SC Ten Boer 1 2-2 
ScepU - Staunton 1-3 
MSV Meppel tegen Sneek 2 wordt elders gespeeld.  
 
De stand met eerst de match en daarachter de bordpunten: 
1. Staunton 10-19 
2. SC de Paardensprong 7-12.5 
3. SC Haren 7-10.5 
4. Ten Boer 1 6-11.5 
5. ScepU 6-10.5 
6. Sneek 1 5-12 
7. MSV Meppel 4-7 
8. SC Gorredijk 3-8 
9. Ten Boer 2 0-2.5 
9. SC Sneek 2 0-2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5e Plaats voor Hugo op PJK E 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 februari, 2014 - 22:58 

Ingezonden door Edzo (vader Hugo): 
Vandaag is in Groningen, in het Denksportcentrum Jannes van der Wal, het NOSBO-PJK 
gestart. In de categorie E moest Hugo het, als enige “Paardenspronger”,  opnemen tegen 7 
andere deelnemers. Op basis van rating stond Hugo als 4e geplaatst dus dat bood 
mogelijkheden, temeer omdat er 4 plaatsen te vergeven zijn voor het NK, plús één NK-
plaats voor het beste meisje. 
  

 
  
Hugo kwam echter slecht uit de startblokken. De eerste 2 partijen werden verloren van 
spelers met een lagere rating, maar de 2 daarop volgende partijen wist Hugo knap te 
winnen, o.a. van Machteld van Foreest. Partij 5 tegen Machteld’s broer Tristan eindigde niet 
geheel onverwacht in verlies, maar tegen de uiteindelijke winnaar Loek van der Hagen (6 uit 
7) wist Hugo er een remise (pat) uit te slepen. Na ook de laatste partij te hebben gewonnen, 
eindigde Hugo (met 3,5 uit 7) als 5e in het eindklassement. Tristan en Machteld van Foreest 
veroverden resp. de plekken 2  en 3. 
  
Helaas voor Hugo dus geen beker deze keer. En of Hugo mag deelnemen aan het NK hangt 
af van de keuze die het beste meisje (Machteld) nog moet maken om op het NK wel of niet 
in de meisjes-categorie uit te komen. Doet zij dat wel, dan mag Hugo als 4e jongen naar het 
NK. Zo niet, dan mag het 2e meisje van dit PJK naar het NK. Het blijft dus nog even 
spannend! 

 

 

 

 

 

 



 

Jelger NOSBO kampioen cat. F 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 februari, 2014 - 20:55 

In het Denksportcentrum werd vandaag volop gespeeld voor de Persoonlijke Jeugd 
Kampioenschappen (PJK). Afgelopen zaterdag werd gespeeld in de categorie E, en B. 
Vandaag was het volle bak met de categorieën B, C, D en FGH. 

 
 
In de categorie D staat na de eerste speeldag Eelke aan de leiding. Op de voet gevolgd door 
Thijmen die slechts een half puntje achterstand heeft. De rest van het veld ligt er vlak 
achter, er is dus van alles mogelijk. In deze categorie zijn 5 NK plaatsen te verdelen + 2 voor 
de meisjes. Eelke heeft als NL kampioen al een vrijplaats dus veel NOSBO spelers kunnen 
zich plaatsen. Morgen speelt Eelke eerst tegen Thijmen. 
 
In de C categorie speelde Martijn twee keer remise, won een partij en verloor in ronde 4. 
Ook in deze categorie is nog niets beslist. Morgen nog drie ronden te spelen. We gaan het 
zien wie zich plaatsen voor het NK. Er zijn 2 plaatsen + een voor het beste meisje. 
 
De deelname in de categorie FGH viel tegen. Slechts 11 deelnemers die speelden in een 
groep met 11 ronden met voor iedere speler een bye. Felana scoorde goed aan het begin 
met 4 punten. In de laatste ronden verloor ze veel partijen. Het toernooi leek wat te lang 
voor haar. Xemine speelde haar eerste toernooi, dus veel leren. Met drie punten mag ze 
tevreden zijn met haar debuut. 
 
Jelger was vooraf de favoriet voor de titel in categorie F en maakte dat helemaal waar. Met 
acht punten, waarvan twee tegen hogere ratinghouders werd Jelger winnaar van de 
combinatiegroep. Jelger mag naar de Nationale Pupillendag in Roosendaal, een geweldige 
ervaring! Gefeliciteerd! 

 

 

 



 

PJK D: Eelke kampioen, Thijmen, Silvan en 
Lodewijk naar NK 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 februari, 2014 - 20:51 

Het vlaggenschip van de jeugd in de NOSBO is de categorie D. Vorig jaar waren velen nog 
E'tje en zij lieten de Nederlandse schaakwereld toch schrikken. Een volledig 
NOSBO podium op het NK E in Waalwijk en niet te vergeten de overmacht waarmee het 
Paardensprongteam op het NK E team met indrukwekkende cijfers de Nationale titel greep. 
De kampioenen van toen zijn nu een jaartje ouder, dus Dér. Je zult als gewoon goede 
schaker geboren zijn in 2002 of 2003 en toch meedoen in dit geweld met het idee ik ga het 
podium niet halen. Petje of voor al deze deelnemers die meededen aan het spannendste 
kampioenschap  sinds jaren in het Denksportcentrum. 
 

 
 
Na de dag van gisteren was het bijzonder spannend. De favorieten zaten dicht bij elkaar, 
een misstap en je staat ernaast. Met 6 NK plaatsen voor de jongens en twee voor de meisjes 
weer een bewijs dat deze groep zeer getalenteerd is. Wat het meest opviel gisteren: Jonas 
speelde niet in zijn leeftijdscategorie. De ex Paardenspronger koos voor categorie C en dat 
liep niet goed af. Jonas verloor drie partijen, en eindigde in de middenmoot. Martijn scoorde 
in categorie C 4 punten, twee keer remise en verloren en drie winstpartijen. Met vier punten 
een gedeelde 4e plaats samen met Jonas. De verrassende kampioen in categorie C werd 
Jesper Post. Hij won alle partijen tegen de favorieten. Onze felicitaties naar de Assenaar! 
 
Tussen allerlei verplichtingen door liep ik een paar keer het Denksportcentrum binnen. De 
spanning was zichtbaar, niet allen bij de spelers maar ook  bij de ouders. Voor de laatste 
ronde leek het zelfs mogelijk dat er een grootse barrage gespeeld kon worden. Eelke 
toonde als Nederlands Kampioen zijn klasse. Negen partijen werden gewonnen waarmee 
Eelke zijn titel prolongeert. In de laatste ronde was alles mogelijk, in de top van het 
klassement wonnen en verloren de favorieten punten. Silan verloor zijn partij maar zijn 
score 5.5 punten was genoeg voor het NK. Thijmen won zijn laatste ronde en werd keurig 
derde achter Eelke en Tycho. Lodewijk was de runner-up van de dag, na winst in de laatste 
ronde stond hij zesde, de laatste plaats die recht geeft op het NK D in Rijswijk! In top zes 4 



 

Paardensprongers die naar het NK gaan. Super gedaan en gefeliciteerd! 
 
Daan zat nog dicht tegen het podium aan maar had een wat mindere tweede dag. Matthijs 
en beide Pieters eindigden in de middenmoot. Meedoen en ervaring opdoen is voor de 
jongens belangrijker dan winnen. Super dat jullie hebben meegedaan en de ervaring kan je 
weer gebruiken bij een volgend toernooi. 
Dank aan de organisatoren van het PJK, zij hebben drie vrije dagen voor jullie ingeleverd. 
Dat mag ook wel eens gezegd worden! En al het werk wat nog volgt na het kampioenschap. 
 
 

 

BSK Scholen Groningen/Haren: Veni, Vidi, Vici! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 maart, 2014 - 21:13 

Voor wie ben jij, was een veel gestelde vraag die ik te horen kreeg voor aanvang van de 
halve finale basisscholen kampioenschap stad Groningen/Haren. Natuurlijk heb ik een 
blauw/wit hart, de kleuren van de Dom Helder Camara School. Niels en Martijn hebben er 
op school gezeten, ik ben op de school schaakmeester en niet in de laatste plaats: heel veel 
clubleden van SC de Paardensprong zitten of zaten op deze school. Maar inmiddels zijn veel 
clubleden afkomstig van andere scholen, o.a. van de GSV. Ik heb dus weldegelijk paars 
bloed in de aderen. 
 

 
GSV 1 

  
De DHC school was jarenlang dominant aanwezig op scholenkampioenschappen met een 
gouden lichting spelers die overal waar ze kwamen de prijzen ophaalden. Drie jaar achter 
elkaar wist de school de nationale eindstrijd te halen met als hoogtepunt de derde plaats in 
2011. Als school moet je geluk hebben dat je veel spelers in huis hebt die zo kunnen 
presteren. De gouden jaren zijn voor de DHC even voorbij. Toppers zoals Joep, Martijn, 
Hugo, Levi en Ruben zijn van school af. Tijd om te bouwen aan een nieuw schoolteam die 
deze tijden kan doen herbeleven. Geen goud meer maar een lager trapje op het ereschavot. 
Vandaag kon het team voor de vijfde keer op rij de finale halen, een bijzondere prestatie. 



 

 

 
GSV 2 

  
Schoolschaken verschilt nogal met toernooien waar alleen clubschakers aanwezig zijn. Veel 
kinderen kennen niet alle regels en je ziet soms kinderen winnen die ver hebben 
achtergestaan. Simpele regels als aanraken is zetten kent men soms niet, maar dat maakt 
het school schaken wel leuk en leerzaam. Uiteindelijk komen de teams met veel clubspelers 
bovendrijven. Voor veel schoolschakers is schaken een spel, clubschakers zien het als sport, 
ook een verschil. Ook schaken in teams is anders dan individueel, je moet je in dienst stellen 
van het team, dus geen gekke dingen doen en bij remise altijd je teamleider erbij vragen. 
Soms moet je remise aanbieden in belang van het team.  
  

 
DHC 

  
In het Posiljon Hotel Haren werd vanmiddag de halve finale tussen de stad Groningen teams 
en Haren gespeeld. Vanuit Haren drie teams, waar ze recht hadden op vier maar men koos 
voor enig niveau waardoor de Heerdstee, vierde op het kampioenschap Stad Groningen ook 
mocht aanschuiven. De overmacht van de stadjers was vorig jaar overweldigend, de teams 
uit Haren kwamen er niet aan te pas. Zou het dit jaar ook zo gaan? De grote favoriet was 
natuurlijk de GSV 1. Zij hebben vorig jaar het stokje overgenomen van de DHC en hebben 
nu met onze clubleden Lodewijk en Silvan en gouden lichting. Zij zijn kampioen Stad 
Groningen en willen natuurlijk vanmiddag hun titel van vorig jaar prolongeren. 
 



 

Boven het verslag staat een uitspraak van Julius Caesar uit het jaar 47 voor Chr. Romeinen 
konden schaken, zo oud is het spel, maar ik denk niet dat hij die uitspraak veni, vidi, vici 
deed voorafgaande aan een partijtje maar dat deed op het slagveld. Maar de woorden zijn 
nog steeds te gebruiken en golden vanmiddag voor het GSV team. Ze kwamen, zagen en 
overwonnen. Alle matches werden gewonnen, slecht twee bordpunten leverden zij in. Een 
geweldige score die we kunnen vergelijken met het nationaal kampioenschap van ons E 
team, vorig jaar. Het team gaat als een van de grote favorieten naar de finale op zaterdag 
22 maart in Assen. De favoriet gaat door maar wie zijn de twee andere teams die ook naar 
de finale gaan? 
 
Voor aanvang van het toernooi een tegenslag voor de DHC. Bord 1 speler Matthijs was ziek 
en kon niet meespelen. Alle spelers schoven een bord op. Stijn en Kevin speelden 
afwisselend op bord vier. Qua punten op bord 1 en 2 maakte het misschien niet veel uit 
maar juist op de belangrijke borden drie en vier zou het schuiven weleens punten kunnen 
kosten. Het DHC team speelde in de eerste ronde me 2 - 2 gelijk tegen het team van de 
Wissel uit Haren. Een wat teleurstellend resultaat want in deze match was meer mogelijk 
geweest. Tegen de Linde in ronde twee wist het team alle bordpunten te pakken waarmee 
het team steeg in het klassement. In ronde drie werd verloren van de GSV 1. Ik zag Chris op 
bord twee een mooie aanval opzetten maar Silvan leek niet onder de indruk. Hij wachtte 
geduldig op een fout van de aanvaller die kwam. Hierna was het snel gedaan. Ook dat, rust 
achter het bord en wachten op je kans, is iets wat clubschakers veel meer beheersen dan 
schoolschakers. Hier telt natuurlijk ook de ervaring die clubschakers hebben en 
schoolschakers missen. Na dit ingecalculeerde verlies volgde de match tegen GSV 2. Een 
belangrijke concurrent voor de finale. Annejan won op bord 1 van Huub. Chris dacht op bord 
twee een toren te kunnen winnen maar zag mat over het hoofd. Op bord drie ging het ook 
mis. Nick, die verder een fantastisch toernooi speelde en topscoorder werd van het team 
met 4.5 uit 7, ging mee in het tempo van zijn tegenstander. De stukken vlogen van het bord 
en soms van de tafel. Nick verloor, alleen Kevin op bord vier wist te winnen. 
 
Nu kwam het erop aan. Het DHC team stond onderin het klassement en moest nu drie 
matches op rij winnen. De GSV drie was de volgende opponent. Na peptalk met het team 
werd er gewonnen met 2.5 tegen 1.5. Het veld zat na deze ronde dicht bij elkaar. Alleen 
winnen was voldoende. De Heerdstee stond verrassend hoog in de tussenstand en was onze 
volgende tegenstander. Huub verloor heel snel van Jonas waarna Kevin op  bord vier de 
stand gelijk trok. Maar op bord twee en drie zag het er niet goed uit. Chris verloor plotseling 
zijn dame en Nick stond ook materiaal achter. Een paar minuten later was e stelling op de 
borden volslagen veranderd. Chris zijn tegenstander gaf zijn dame cadeau en even later nog 
een aantal stukken. Nick had zich teruggevochten waarna zijn tegenstander het opgaf. Ook 
Chris verzilverde zijn kans na promotie, ik zag Anders teamleider van de Heerdstee het 
allemaal hoofdschuddend aanzag. Want een top drie positie voor de Heerdstee werd nu wel 
heel moeilijk met de GSV 1 als tegenstander in de laatste ronde. Voor de DHC was het nu 
erop of eronder in de laatste ronde tegen de Peter Petersenschool uit Haren, concurrent 
voor de derde plaats. 
 
Op bord drie scoorde Nick al heel snel de voorsprong voor het DHC team maar op bord 1 
verloor Huub een toren en leek de partij gespeeld. Huub bleef knokken voor een resultaat 
en dat kwam plotseling. Met een overmacht aan stukken van zijn tegenstander lukte het 



 

Huub om pat te spelen. Het team had nu nog 1 punt nodig. Chris stond onder druk met een 
aanval dame/toren op de g lijn maar verdedigde nu wel goed. Hij wist het initiatief over te 
nemen en druk te zetten op de tegenstander. Dat lukte wonderwel waarna het punt binnen 
was. Stijn op  bord vier bood hierna remise aan, de derde plaats was binnen. De Heerdstee 
was een van de scholen die derde kon worden maar zij verloren in de laatste ronde van 
GSV 1. De GSV 2 eindigde met een gelijk aantal matchpunten (9) maar wist iets meer 
bordpunten binnen te halen. De GSV 2 en de DHC gaan door naar de finale. De eindstand 
werd dus een kopie van de eindstand stad Groningen. 
  

 
Hugo in actie voor zijn school 

 
In Zuidlaren speelden de scholen uit Drenthe en Ommeland hun halve finale. Hugo speelde 
met zijn school de Sjaloon mee met de Ommelander teams. Zijn school werd achtste in het 
eindklassement. Hugo scoorde goed met 5 uit 7. Vanuit het Ommeland gaan de Borgstee 
(kampioen uit Grijpskerk), de Zaaier (Delfzijl) en de Antoinisusschool uit de gemeente 
Oldambt naar de finale. De Kloostertuin werd opnieuw kampioen van de provincie Drenthe. 
Uit deze provincie gaan ook door naar de finale: de Krullevaar uit Hoogeveen, de Ekkel 
(Tynaarlo) en de Akker (Meppel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 2 diploma voor Pieter G. 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 maart, 2014 - 16:40 

En weer een diploma op de clubmiddag. Pieter van der Graaf slaagde met een keurig cijfer 
voor het stap 2 examen, een 8.5. Gefeliciteerd! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grand - Prix Assen: vijf Paardensprongers 
winnen 5 prijzen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 maart, 2014 - 18:04 

Vijf Paardensprongers deden mee aan het Grand - Prix toernooi in Assen. Het deelnemers 
aantal lag wat lager dan gewoonlijk maar dat heeft alles te maken met het drukke 
programma deze maand. 
In de A groep eindigden drie spelers met een gelijk aantal punten. Het drietal moest een 
barrage spelen waar Eelke de beste was. Lodewijk werd knap derde in deze groep. 
 
In groep B legde Silvan beslag op de derde plaats. Het verschil met plaats twee bedroeg 
slechts een half SB punt. In groep C scoorde Pieter G. 5 punten goed voor de tweede plaats. 
Hugo werd derde in zijn groep. Met 4 punten, 24 WP punten en 11.5 SB punten was dit gelijk 
met plaats 2. De PS punten die dan tellen was voor Hugo met eentje meer beter dan plaats 
2 maar toch volgens de uitslagen op de toernooisite de derde plaats. 
 
Na het schrijven van dit bericht volgt een snelle reactie vanuit de organisatie. Hugo was 
inderdaad 2e en krijgt alsnog, op ons toernooi de welverdiende beker! 
 
Meer over dit toernooi op de NOSBO site en op de site van Schaakclub Assen. 
De eindstanden zijn geplaatst op onze site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Charlotte geslaagd voor Opstap 2 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 maart, 2014 - 20:29 

De diploma's vliegen de deur uit bij de club. Vanmiddag kreeg de zeer talentvolle Charlotte 
haar tweede diploma, Opstap 2. Net als bij Opstap 1 slaagde Charlotte erin om het examen 
foutloos te maken. Super goed gedaan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BSK finale: Kloostertuin kampioen, GSV tweede, 
DHC op de 9e plaats 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 maart, 2014 - 20:53 

Vandaag werd in het vanderVeen Warenhuis in Assen de finale gespeeld voor het 
kampioenschap Groningen/Drenthe basisscholen. Tien teams afkomstig uit Groningen 
Ommeland, Stad Groningen en Drenthe kruisten de degens voor drie plaatsen op het 
Nederlands Kampioenschap later dit jaar in Arnhem. 
 

 
 
Op de 5e etage van het warenhuis is een mooie en rustige zaal met pal daarnaast gelegen 
een restaurant. Prima geregeld voor een goede kop koffie en versnaperingen. Vooraf was 
duidelijk dat de strijd om de titel zou gaan tussen de Kloostertuin en de GSV 1. De grote 
vraag: wie wordt derde en plaatst zich ook voor het NK. 
 

 
 
De DHC was samen met eigenlijk alle andere teams kanshebber. In het team: Matthijs, 



 

Huub, Chris, Nick en Kevin. Gedurende het toernooi werd gewisseld op de borden. Het team 
kwam goed uit de startblokken met remise tegen de Zaaier (Delfzijl) en de 
Ekkel (Tynaarlo. In ronde drie een belangrijke winst tegen onze schaakvrienden van de 
Borgstee uit Grijpskerk. Schaakvrienden zou u zeggen, jawel. Jarenlang streden wij met hun 
om de titels en hebben we een mooie band opgebouwd. Mooi om hieraan terug te denken 
maar vandaag heel even niet.  
 
Winst was nodig in de volgende ronden maar hier ging het mis, vier keer op rij werd verloren 
en wachtte in de voorlaatste ronde een lastige klus tegen de Kloostertuin. Vanuit het niets 
wist Kevin mat te geven. De borden 1 en 2 verloren maar op bord drie speelde Chris een 
super partij met winst. Een mooie remise waar de GSV 1 met Lodewijk en Silvan dankbaar 
gebruik van konden maken. Want het matchpunt verschil was 2 punten en in de laatste 
ronde moest de Kloostertuin winnen met 3 - 1 om het toernooi te winnen. Je zult het altijd 
zien, dan gaat het mis. Silvan verloor met materiaal voorsprong en ook op bord drie en vier 
gingen de punten naar de school uit Assen. Op bord 1 wist Lodewijk de eer enigszins te 
redden met een remise. Zo werd de Kloostertuin kampioen, de GSV 1 tweede en de 
Antoniusschool uit Sappemeer derde. Opvallend dat de DHC juist tegen deze scholen zo 
goed speelde. Het team werd 9e maar bij mij geen teleurstelling. De school zit in 
overgangsjaren naar een nieuw team wat ver kan komen en vergeet niet dat het de vijfde 
keer op rij is dat de school de finale heeft gehaald. Ook een prestatie! 
 
De geplaatste scholen gaan op het NK 9 ronden Zwitsers spelen verspreidt over twee 
speeldagen. Het toernooi heeft dus gelukkig een nieuwe opzet. Geen afvalsysteem meer 
waar je heel veel pech kunt hebben met de indeling en het is op deze manier veel eerlijker. 
Succes in Arnhem! 
 
Onze complimenten naar de organisatie. Prima sfeer, uitstekende speelzaal en leuk dat alle 
kinderen een vaantje en oorkonde kregen. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eelke de Boer en Ingmar van der Schuur 
winnaars Jeugdtoernooi 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 maart, 2014 - 00:54 

De vijfde editie van ons jeugdtoernooi is opnieuw een enorm succes geworden, 140 
deelnemers schreven zich in voor het grootste toernooi in Noord Nederland. Onder de 
deelnemers twee schakers uit Oldenburg. De vijfde editie ging gewijzigd van start. Vanaf dit 
jaar spelen we met een topgroep rating >1100 en een open groep. In de topgroep vielen op 
het laatste moment twee spelers uit, maar gelukkig kregen we nog een aanmelding en 
mocht Silvan ook meedoen bij de beste schakers. De groep speelde in de laagste etage van 
het Wessel Gansfort College, lekker rustig en uit de buurt van de open groep.  

 
 
In de topgroep stonden 6 ronden op het programma, speeltijd 25 minuten + 3 seconden per 
zet. Vanaf ronde 1 werd er gestreden met mooie partijen, niemand wilde in dit veld 
verliezen. De partijen namen dan ook bijna de volledige tijd in beslag. Opvallend dat in de 
laatste ronde alle partijen na drie kwartier klaar waren. Eelke de Boer werd winnaar met 5 
uit 6 partijen. Feline en Tycho scoorden 4.5 punten maar de WP van Feline was net iets 
beter. Jesper Post blijft goed scoren, ook vandaag een fraaie vierde plaats. Vijfde werd Chris 
Admiraal, hij bleef met 4 punten menig topper voor. Mede dank zij wedstrijdleider Hiddo is 
de introductie van de topgroep succesvol geweest! 
In de open groep vielen twee kinderen uit wegens ziekte. Met 118 kinderen ging het 
toernooi van start. In zes klaslokalen werd het kampioenschap gespeeld. Opvallend was het 
grote aantal niet clubspelers en het zeer geringe aantal FGH spelers. Al jaren is dit een 
zorgenpunt voor het Noordelijk schaken.  Tijd voor de clubs om zich hier toch wat bezorgt 
over te maken. Acht ronden stonden op het programma met 15 minuten p.p.p.p. met voor 
de eerste borden 3 seconden extra per zet. Ook dit is nieuw op ons toernooi. De drie 
seconden extra doen we om te voorkomen dat spelers elkaar door de klok spelen, maar de 
vraag is of iedereen dat wel door had. Heel veel partijen waren snel klaar zodat we ons 
makkelijk aan het speelschema konden houden.  
 
De sfeer op het toernooi was uitstekend te noemen. Kinderen vermaakten zich tussen door 
op het schoolplein, met Mr. Bean, Donald Duckjes of zochten de catering op voor iets 



 

lekkers. Iedereen hield zich keurig aan de regels. Het fluister en stilte gebied leverde geen 
problemen op en arbiter Sjoerd Jan hoefde niet in actie te komen bij calamiteiten.  
 
Om kwart over vijf was het zover de prijsuitreiking, 53 prijzen waren te winnen en gingen er 
op 1 (categorie H) na allemaal uit. Voor ons vijfde toernooi 5 prijzen per categorie, prijs voor 
het beste meisje, prijzen voor de beste niet clubspelers en de beste toernooi speler (W-we). 
De kantine van de school was gedurende de prijsuitreiking bomvol. Maar vooraf natuurlijk 
eerst de verloting en de prijzen voor de schaakpuzzels. Twee tweelingen Lukas en Thomas 
van Ruiten en Florian en Eva Molanus mochten daarbij assisteren. Zie de foto's! 
De toernooi winnaar kwam uit de categorie D, Ingmar van der schuur scoorde net als 
Thijmen Nawijn en Sjouke Dijkstra 7 punten maar de WP punten van Ingmar lag net wat 
hoger. In de uitslagen ook opvallend: de drie zusjes Berthollee van ENO Nijverdal wonnen in 
hun categorie twee prijzen, als beste meisje en binnen de top 5. ENO is de afkorting voor 
Ernst, Nut en Ontspanning. Beste Paardenspronger: Hugo Timmer, zeer verrassend op de 
zesde plaats met een zeer fraaie W-we! 
 
We kunnen terugzien op een meer dan geslaagd toernooi. Uitstekend weer om ook buiten 
te zijn (t.o.v. vorig jaar 30 graden warmer!). En een prima sfeer. Heel veel dank naar 
iedereen die ons dit jaar weer heeft geholpen met het toernooi. Gedurende de dag waren 20 
vrijwilligers actief om er een succes van te maken! 
 
Foto's en uitslagen zijn geplaatst. 
 
Prijswinnaars: 
Topgroep: 
1. Eelke de Boer (SC de Paardensprong) 
2. Feline Waardenburg (Kasteel/Hardenberg) 
3. Tycho Bruggink (SC Assen) 
4. Jesper Post (SC Assen) 
5. Chris Admiraal (Schaakkwartier) 
 
Open groep: 
Toernooi Winnaar: Ingmar van der Schuur (Unitas) 
 
Categorie H: 
1. Isabella Bertholee (ENO Njverdal) 
2. Melle Dijkstra (SV Gorredijk) 
3. Charlotte van Vliet (SC de Paardensprong) 
4. Pepijn Nawijn (Geen club) 
Beste meisje: Isabella Berthlee (ENO Nijverdal) 
 
Categorie G: 
1. Loek van der Hagen (SC Haren) 
2. Florian Molanus (MCV Meppel) 
3. Lyne Bruggink (SC Assen) 
4. Einar Sagel (SC Haren) 
5. Marthijn Kooistra (Philidor 1847) 



 

Beste meisje: Lyne Bruggink (SC Assen) 
 
Categorie F: 
1. Jorian Haak (vd Linde) 
2. Nick Huizinga (SC de Paardensprong) 
3. Selma Bartholee (ENO Nijverdal) 
4. Jelger Sparreboom (SC de Paardensprong) 
5. Felana Hillenkamp (SC de Paardensprong) 
Beste meisje: Selma Bartholee (ENO Nijverdal) 
 
Categorie E: 
1. Hugo Timmer (SC de Paardensprong) 
2. Dylan Sealy (SC Sneek) 
3. Lukas van Ruiten (SC Sneek) 
4. Thomas van Ruiten (SC Sneek) 
5. Dante de Haan (Geen club/Borgstee) 
Beste meisje Hilde Mulder (SC Ten Boer) 
 
Categorie D: 
1. Ingmar van der Schuur (Unitas) 
2. Thijmen Nawijn (Staunton) 
3. Sjouke Dijkstra (SV Gorredijk) 
4. Arjuna Bartholee (ENO Nijverdal) 
5. Marlinde Waardenburg (Kasteel) 
Beste meisje: Arjuna Bartholee (ENO Nijverdal) 
 
Categorie E: 
1. Gerbrich Kroon (SC Ten Boer) 
2. Wessel Meijer (SV Gorredijk) 
3. Ruben de Wolf (SC de Paardensprong) 
4. Tim Bredek (SC Haren) 
5. Joey Speel (SC Heerenveen) 
Beste meisje: Gerbrich Kroon (SC Ten Boer) 
 
Categorie B: 
1. Tijmen Hofstra (SC Leek) 
2.Jelmer Steenstra (SSV Mid Frylan) 
3. Dalarna van Pijkeren (SC Ten Boer) 
4. Eline Hoexum (SC de Paardensprong) 
5. Thomas Geurtsen (vd Linde) 
Beste meisje: Dalarna van Pijkeren (SC Ten Boer) 
 
Beste niet clubspelers: 
1. Nick Oorburg 
2. Dante de Haan  
3. Lennert Molanus 
 



 

Paardensprong team 2e op NOSBO E team 
kampioenschap 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 5 april, 2014 - 17:52 

De organisatie voor het NOSBO E team kampioenschap is al jaren in handen van onze club. 
En in die jaren hadden we veel succes. Vier jaar op rij waren we NOSBO kampioen, vaak met 
uitzonderlijk goede teams. Twee jaar geleden werd het team nationaal tweede in Barneveld 
en het dreamteam van vorig jaar bracht de kampioensbeker naar Groningen na een 
toernooi waar met overmacht werd gewonnen. 

 
Het meidenteam 

  
Voor het eerst in jaren zijn we dit jaar niet de favoriet. We hebben met Hugo, Nick, Jelger en 
Helge een goed team maar de formatie uit Haren was vooraf de kanshebber voor de titel. 
Vandaag lag het aantal deelnemende teams op een dieptepunt. Slechts 4 teams hadden 
zich ingeschreven waaronder twee van de thuisclub. En misschien nieuw op dit 
kampioenschap een echt meidenteam. Het vierde team kwam uit Ten Boer. De drie clubs 
zijn altijd aanwezig maar waar blijven de anderen? Al jaren geen enkele team uit de 
provincie Drenthe! 
  



 

 
  

In een week twee toernooien organiseren, met onze ervaring lukt dat wel. Vandaag een 
makkie, van 138 deelnemers vorige week, naar 17 vandaag. Een tijdschema maken is voor 
dit toernooi praktisch niet mogelijk, de partijen zijn meestal snel gespeeld. De eerste ronde 
was ook vandaag binnen 10 minuten klaar. Ons eerste team won van de meiden en Haren 
versloeg Ten Boer. Twee keer 4-0 en in ronde twee dezelfde scores tussen team 1 en Ten 
Boer en Team 2 en Haren. In ronde drie won Ten Boer van onze meiden en Haren versloeg 
team 1 met 4-0. Maar het moet gezegd de meiden deden er alles aan om een goed resultaat 
neer te zetten. Ze gaven zich niet snel gewonnen en na een korte pauze bewezen ze dat 
tegen team 1. 

  

 
  

We speelden een hele competitie dus troffen de meiden team 1 nog een keer. Op bord 1 
won Roos van Hugo wat een sensatie mag heten. Felana beet zich vast in een vrijwel gelijke 
stelling met Nick en wist via eeuwig schaak een half punt voor haar team te scoren. Op bord 
drie en vier ging de winst naar de jongens waarmee ze eigenlijk met de schrik vrijkwamen. 
Team Haren leverde tegen Ten Boer een bordpunt in op bord vier na een herdersmatje. Op 
de andere borden ging de winst naar Haren. Ronde vier werd weer 2x 4 - 0, Haren won van 
onze meiden en Ten Boer verloor van team 1. 



 

  

 
 
Voor aanvang van de laatste ronde was Haren al kampioen en team 1 kon niet meer worden 
ingehaald voor plek 2. Ten Boer en team 2 konden beiden nog derde worden en een 
NK plaats verdienen. Haren was opnieuw een maatje te groot voor onze jongens en Ten 
Boer sleepte de derde plaats binnen na mooie partijen op alle borden. Jammer dat Line 
instemde met mat terwijl dit toch echt niet zo was.  
 
Evan na vier uur konden we de prijzen uitreiken. Voor iedereen een medaille en bekers voor 
de clubs. 
 
Onze felicitaties gaan naar SC Haren, zij nemen na al die jaren het kampioenschap over. 
Drie teams mogen naar het NK op 17 mei in Barneveld. 
 
Dank aan Roland Kroezen voor zijn aanwezigheid als onafhankelijk arbiter. Hij hoefde niet 
in actie te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC team op voorsprong tegen Ten Boer 1 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 april, 2014 - 23:31 

In de zesde speelronde van de Noordelijke Jeugd Competitie stond nog een match open. 
Wij konden i.v.m. de voorbereidingen op ons toernooi niet spelen in Sneek. Na veel 
mailverkeer tussen ons team en Ten Boer konden we vanavond op drie borden hier aan de 
keukentafel spelen. 

 
 
Om half acht begon de match tegen het team van SC Ten Boer 1. Nadat de partijen van 
start waren gegaan bleek er iets mis te zijn met de teamopstelling. Op bord drie speelde 
Daan tegen Finn, wat gezien de ratings niet juist was. Niels heeft een hogere rating dan 
Daan maar Niels kon niet spelen. Op moment van constateren was Daan aan de winnende 
hand, maar na beraadt leek de enige juiste beslissing om het derde bord te laten vervallen. 
 
Op bord twee speelde Martijn en Daan (Ten Boer) een mooie partij. De stelling leek vast te 
staan en er volgde wat remise voorstellen die de teamleiding niet kon accepteren. Immers 
de stand in de NJC is voor beide teams nog hoopvol voor een ereplaats. Martijn wist in de 
gesloten stelling na wat afruilen een opening te hebben gevonden. Met een dame op de 
tweede rij werd de partij keurig door Martijn afgemaakt. Maar hulde voor beide spelers, heel 
goed gespeeld. Op bord 1 leek Daniel de winst te halen uit het eindspel. Maar met koning 
pion tegen koning alleen voor Koen mistte Daniel oppositie waardoor de partij in een remise 
eindigde. Volgens Daniel had er meer ingezeten, maar een remise is een mooie opsteker 
voor het team met een tussenstand 1.5 tegen 0.5 voor Ten Boer. 
 
De borden drie en vier moeten nog worden gespeeld en we hebben inmiddels een datum: 
volgende week woensdag in Ten Boer. Niels speelt dan tegen Finn en Daan neemt het op 
tegen Robin. De uitslag in dan bekend als we op 25 april verder spelen in Haren. Wordt 
vervolgt dus! 

 

 

 



 

Schaken op zondag, drie keer zilver voor 
Paardensprongers 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 april, 2014 - 16:52 

Schaken op zondag, kan dat. Deze vraag speelt al lang onder de NOSBO bestuurders en 
jeugdleiders van de jeugdschaakclubs in het noorden. In Duitsland en Noord – Holland 
worden veel toernooien gespeeld op de rustdag. Je hebt op zondag geen concurrentie van 
andere sporten maar het ligt soms wat gevoelig. Vanuit mijn jeugd heb ik een beetje een 
hekel gekregen aan de zondag. Wij (ik en mijn drie zussen) mochten namelijk niets op deze 
dag vanuit onze toch wel strenge Nederlandse Hervormde opvoeding halverwege en eind 
jaren zestig van de vorige eeuw. 
  

 
Nedim 

  
S ’morgens kinderkerk en als je wat ouder was de zondagsschool. Buitenspelen was er niet 
bij, je moest binnenblijven en als je vroeg waarom was het simpele antwoord: je hebt je 
zondagse kleren aan (lees matrozenpakje) en die mag niet vies worden. Computers, laat 
staan mobieltjes en andere sociale media waren er niet en de Tv had maar twee kanalen. 
Die zonden niets uit (als ze dat al wel deden) waar een kind op zit te wachten. Het was dus 
lezen, puzzelen of met Lego spelen. Kortom een dag waar je niet naar uitzag, en helemaal 
niet als je zoals ik een buiten kind was. Gelukkig gingen we regelmatig naar opa en oma die 
zeiden: laat ze toch en je kunt toch wassen! Nee, ik kijk niet met plezier terug op de rustdag 
als kind. En schaken dan? Nee dat kon ik toen niet. Natuurlijk had ik op 8 jarige leeftijd 
weleens schaakstukken gezien maar pas op 13/14 jarige leeftijd slaagde ik voor het pionnen, 
toren en koningsdiploma. De voorloper van de stappenmethode uit het boek Jeugdschaak 
wat destijds te koop was bij s ‘lands grootste warenhuis V&D. Interessant boek voor de 
jeugd, ook nu nog. Kijk maar eens op Marktplaats, daar is het vast te vinden. Overigens leuk 
om te melden dat ik nooit lid ben geweest van een club. De diploma's haalde ik door zelf 
aan de slag te gaan met het boek en examens waren gepland in de steden op vaste data. In 
Apeldoorn mijn woonplaats destijds (en nu nog steeds een van de grote schaaksteden), 
maakte ik mijn examens... juist ja, in een bijgebouw van een kerk! Tja dan kun je nooit 



 

zakken..... 
  

 
Felana 

  
Jaren later zijn we nu. Tijden veranderen, je kunt kopen wat je wilt op zondag en klussen als 
je een beetje rekening houdt met de buren is geen probleem. Met sommige dingen had ik 
misschien wel moeite. Als verkoper in een winkel heb ik de introductie meegemaakt van de 
koopzondag. Ik was daar destijds fel op tegen maar nu loop ik AH op zondag regelmatig 
binnen omdat het goed uitkomt. Tijden veranderen, mensen veranderen, we hebben het 
veel drukker en de zevende dag is vaak een dag om het een en ander in te halen. Kinderen 
doen/moeten veel meer dus waarom niet schaken. En het levert voordelen op, je hebt geen 
concurrentie met andere sporten (voetbal!) dus misschien veel nieuwe deelnemers die niet 
op zaterdag kunnen. Natuurlijk ook een keerzijde. De zondag wordt vaak gebruikt voor 
familie bezoekjes en je moet respect hebben voor degene die deze dag op een andere 
manier beleven. 
  

 
Nick 

 
 Schaken op zondag heeft meer voordelen. De NOSBO heeft een drukke kalender dus een 



 

extra dag kan wat meer ruimte geven. Ook zijn er kinderen die niet op zaterdag kunnen 
door andere verplichtingen. Als er meer toernooien op zondag worden gespeeld kan dat 
nieuwe leden voor de clubs opleveren.  
  

 
Hugo 

  
Terug naar het schaken. 64 Kinderen hadden zich ingeschreven voor het eerste toernooi op 
zondag in de kantine van Iederz. Zoals bekent een uitstekende locatie voor toernooien. De 
organisatie was in handen van SC Groningen. Zeven Paardensprongers deden mee aan het 
toernooi waaronder een debutant, Nedim die nog maar net lid is van de club maar op de 
Dom Helder Camara School al een tijdje schaak les van mij krijgt. Nedim speelde in de 
laagste groep waarin 10 kinderen zaten, dus negen speelronden. Nedim scoorde 6 punten, 
goed voor de vierde plaats maar net geen podium. Een verdienstelijk debuut. 
  

 
Silvan in diep gepeins 

  
In groep G speelde Felana 7 partijen en kwam tot een score van twee punten. Daarmee 
kwam ze niet in de buurt van de prijzen maar Felana lijkt de smaak te pakken te hebben met 
het spelen van toernooien. Dat is ook winst want door veel te spelen wordt je gewoon beter! 



 

In groep E won Nick weer een prijs. Dit een gedeelde eerste plaats maar op basis van WP 
punten werd het zilver. Op ieder toernooi waar de jonge Paardenspronger heeft gespeeld 
won Nick een prijs. Fantastisch om te zien dat hij steeds beter gaat spelen en Nick schaakt 
pas sinds de zomervakantie van vorig jaar. Zijn rating zit nu al dik in de 500, dat belooft nog 
heel veel voor de toekomst. 
  
Hugo kende een slechte dag in groep D. Ik was even op het toernooi aanwezig en zag hem 
de oude fout ingaan. Veel te snel spelen. Met een punt eindigde Hugo als laatste wat 
jammer is voor zijn rating. Na een paar goede toernooien en ratingwinst is deze nu weer 
verdampt. Snel vergeten en op het het NK in Waalwijk.  
  

 
Lodewijk tegen Eelke 

  
In groep B kwam Silvan tot een score van 5.5 punten. Een gedeelde eerste plaats maar ook 
in deze  
lag de WP score van de Paardenspronger lager, dus zilver mee naar huis. Voor Silvan weer 
winst voor zijn rating en een nieuw persoonlijk record. Het enige waar Silvan aan moet 
denken is geconcentreerd blijven en niet meegaan met gedoe van de tegenstander, 
focussen dus. Op het NK D in Rijswijk heb je dat echt nodig. In de sterke A groep twee 
Paardensprongers, Lodewijk en Eelke. Lodewijk had als rating laagste vooraf weinig te 
verliezen. De winst ligt in het leren van partijen tegen hogere ratinghouders. Lodewijk wist 
twee keer een remise uit de 5 partijen te slepen. Een goede score en kijken of je de volgende 
keer nog beter kan aanhaken bij de anderen in de A groep. Eelke was als hoogste 
ratinghouder een van de favorieten voor de winst. Met een remise en een verlies partij 
tegen oud Paardenspronger en rivaal lukte het niet om het toernooi te winnen. Met 3.5 
punten werd Eelke tweede in de groep. De winnaar werd Jonas met een half puntje meer. 
  
Dank aan Wim en zijn team voor de organisatie van het toernooi, het was een geslaagde 
schaakmiddag in de kantine van Iederz. 

 

 

 



 

NJC team verliest op twee borden in Ten Boer 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 april, 2014 - 20:50 

Vorige week werd hier achter de keukentafel op twee borden de NJC match Ten Boer - SC 
de Paardensprong gespeeld. De tussenstand die toen op het scorebord stond was 1.5 tegen 
0.5 punten in ons voordeel. Vanavond speelden we in Ten Boer, bij Roelof thuis, verder. In 
actie kwamen de bord drie en vier spelers. 
 
Niels op bord drie mistte materiaalwinst tegen Finn. In een eindspel waar Niels twee 
pionnen voorsprong had zag Niels een aangevallen toren over het hoofd. Daarmee was de 
partij over. Daan kwam een stuk achter die hij later weer terug won. De partij belandde in 
een paarden/pionnen eindspel waar Robin strerker in was. Na promotie van een van de 
pionnen gaf Daan op. Met de winst op twee borden gaan de matchpunten naar Ten Boer. 
 
De tussenstand in de NJC: 
Staunton 12-23 
Haren 9-13.5 
MSV 8-14 
Ten Boer 1 8-14 
SC de Paardensprong 7-14 
ScepU 6-11.5 
Gorredijk 5-12 
Sneek 1 5-12 
Sneek 2 0-3.5 
Ten Boer 2 0-2.5 
 
Op vrijdag 25 april wordt er verder gespeeld in Haren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hugo op het NK E in Waalwijk 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 20 april, 2014 - 23:18 

Ingezonden door Sandra, moeder van Hugo. 
 
Op vrijdag 18 april stapt Hugo Timmer (9) samen met zijn zus Larissa (11) en ouders om 7 
uur in de auto om richting Waalwijk te rijden. In Waalwijk wordt het NK schaken t/m 10 jaar 
gehouden (E). Het eerste stuk rijdt lekker vlot door, maar bij Apeldoorn komen we in de 
stroom van Duitse toeristen die het paasweekend in Nederland komen vieren. Het wordt 
nog spannend of we op tijd gaan komen; de aanmelding is tot 10 uur. Om 10.01 uur staan 
we voor de deur van de speellocatie. We rennen naar binnen om ons in te schrijven en zijn 
gelukkig nog niet eens de laatste. Er doen bij de jeugd 44 jongens mee. In de meisjesgroep 
zijn 18 deelneemsters. 
  

 
Arthur vs Hugo 

  
Na de toernooi-opening gaat Hugo (rating 479), die als 37e is geplaatst, naar bord 15 om het 
op te nemen tegen Arthur Maters (859). Ze spelen een lange partij, het gaat gelijk op. In het 
eindspel ontstaat het verschil en probeert Hugo eeuwig schaak te geven, maar dit voorkomt 
niet dat Arthur een pion promoveert. In zet 69 is het voorbij en zijn er van de 35 minuten op 
de klok van Hugo nog maar 7 minuten over. Arthur eindigt als 4e in het eindklassement. 
  
De tweede ronde zit Daan Baselmans (772) achter de schaakstukken tegenover Hugo. Al 
vroeg in de partij komt Hugo een toren achter te staan en weet dit niet meer goed te 
maken. Het eindspel moet Daan spelen met alleen pionnen en een toren, maar weet dit 
keurig af te ronden. Daan wordt met 6 punten uiteindelijk 9e op dit NK. 
  
Opvallend is hoeveel tranen er vooral bij de jongens vloeien. In elke ronde barsten wel een 
paar jongelingen in tranen uit achter het bord als ze zien dat ze verloren hebben, snikkend, 
maar soms ook wolfachtig huilend verlaten ze dan onder aanvoering van een vader of 
moeder de zaal. In de tweede ronde krijgen twee 9-jarigen het zelfs met elkaar aan de stok; 
ze betichten elkaar van vals spelen. Met de twee erbij geroepen hard pratende 



 

scheidsrechters geeft het een apart sfeertje in de zaal, waar iedereen wel even naar moet 
kijken. Met z’n 4-en gaan ze de zaal uit om de partij te analyseren, maar al gauw blijkt dat de 
beide jongens niet goed hebben genoteerd. Vaders, moeders en trainers bemoeien zich er 
mee op de gang, de jongens huilen allebei hard en blijven elkaar beschuldigen. Het wordt 
blijkbaar opgelost, want na een half uur keert de rust terug en zijn de tranen (voorlopig) 
gedroogd. 
  

 
De speelzaal in Waalwijk 

  
Na 2 verliespartijen van Hugo gaat ook de derde partij tegen Jasper Luijendijk (0) verloren. 
Hugo ging ondanks een stuk achterstand vol in de aanval. Het zag er in eerste instantie 
goed uit, maar hij moest toch te veel prijs geven en kon niet meer winnen. 
  
Maar dan keert het tij. De laatste twee rondes op de vrijdag worden gewonnen. Eerst wordt 
Marijn Dusée (374) verslagen en daarna Nanne van Foreest (448). Na een partij heb je de 
mogelijkheid om dit in een aparte ruimte onder begeleiding te analyseren. Nanne en Hugo 
gaan dit samen doen met Fide schaakmeester Dirk van Dooren en leren zo ook weer een 
hoop. Eindscore dag één is 2 punten uit 5. 
  



 

 
Nanne, Dirk en Hugo in de analyse 

  
's Avonds gaan we pannenkoeken eten in Nieuwkuijk; “In de Berepot”. We slapen in een 
hotel in het pittoreske Heusden, een soort Bourtange, maar dan wat groter. 
Op zaterdag zijn we op tijd binnen en mag Hugo starten tegen Leon Reina (928). Leon haalt 
tijdens de wedstrijd al snel de scheidsrechter er bij. Leon vindt het niet goed dat Hugo eerst 
zijn zet noteert, om hem daarna pas uit te voeren. De scheidsrechter is het hiermee eens en 
zegt dat Hugo eerst moet zetten en dan pas noteren. Dan moet dat maar... Leon blijkt niet 
alleen sterk te zijn met de mond, maar ook met het schaken. Door het weggeven van 2 
stukken staat Hugo na 51 zetten nog steeds op de 2 punten van gisteren. 
  
Ook vandaag wordt er weer heel wat gehuild. Kleenex zou een goede sponsor zijn van het 
NK. De spanning lijkt bij sommige kinderen zo hoog te zijn, dat het ontladen wordt aan het 
eind van een partij. Hugo houdt het vandaag net als gister gewoon droog, terwijl ik genoeg 
zakdoeken in de tas had. 
  
Ronde zeven zet Jonathan Snippe (573) aan de schaaktafel en de kansen voor Hugo zijn 
zeker in het begin van de partij groot. Hugo staat in het eindspel 2 pionnen voor, maar weet 
dit niet vast te houden en de partij eindigt met alleen de dappere koningen nog op het bord. 
Een half punt. 
  
Ondertussen is meervoudig Nederlands kampioen en grootmeester Anish Giri (19 jaar) 
binnengekomen. Voor vele kinderen een held. Het is het moeilijk de aandacht bij het 
schaken te houden. Echter mag je pas na ronde 9 een snelschaakpartij tegen hem spelen. 
Tussendoor gaat Hugo nog wel even samen met Nanne en Tristan van Foreest en Mieke 
Nissen met deze held op de foto. 
  



 

 
Hugo, Nanne, Tristan en Mieke samen met Anish Giri 

  
Loran Sahin (726) zou het volgende slachtoffer van Hugo's schaakkunsten moeten worden. 
Echter, ronde 8 levert ook net niet de overwinning. Het gaat ook in deze partij lang gelijk op, 
de tijd wordt goed gebruikt en Hugo maakt geen fouten. Maar Loran weet op het eind net 
een voordeeltje te pakken en dit vakkundig af te ronden. Hugo krijgt van Loran de 
complimenten voor zijn goede spel. 
  
Ronde 9. Een gelukkig loting voor Hugo, hij mag tegen Luca Hounjet (0) die nog maar 1 punt 
bij elkaar gesprokkeld heeft. Oma en moeder moedigen Luca nog aan, maar Hugo weet 
met stabiel en degelijk spel heel keurig en vlot Luca van het bord te spelen. Niets op aan te 
merken en mooi weer een puntje er bij. Luca en Hugo gaan snel samen naar de ruimte waar 
de snelschaakpartijen worden gespeeld. Anish staat er klaar voor om met 3 minuten pppp 
iedereen weg te spelen. Heel af en toe valt een remise, maar Hugo staat als één van de 
eersten mat, zelfs als Anish hem een hand wil geven om zijn overwinning te bevestigen 
heeft Hugo nog niet eens door dat het afgelopen is. Wat een bijzondere speler die Anish! 
  

 
Snelschaken 

  



 

We kijken nog naar de beslissingspartij van Machteld van Foreest. De eerste wordt remise, 
maar in de tweede partij weet Machteld te winnen en is ze Nederlands kampioen meisjes in 
de E, heel knap. Dit levert haar zelfs een EK-plek in Georgië op. 
  
Hugo wordt uiteindelijk met 3,5 punten 34e, één plekje achter Tristan van Foreest die ook 
3,5 punten haalt. Loek van der Hagen wordt met 2 punten 41e, één plekje voor Nanne van 
Foreest, ook 2 punten. Mieke Nissen wordt bij de meisjes met 3 punten 16e. Wellicht 
hebben we als Groningers (mn de jongens) niet zulke goede resultaten gehaald als de 
afgelopen jaren, maar ze hebben allemaal wel vreselijk goed hun best gedaan, veel geleerd 
en ook nog eens heel veel plezier gehad. Hugo is trots op zijn prestatie en vond het super 
om mee te mogen doen aan dit NK. 
  

 
Hugo is trots op zijn deelname aan het NK E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spectaculaire winst NJC team tegen koploper 
Staunton 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 25 april, 2014 - 22:32 

Vanavond werd in het Postillon Hotel in Haren de zevende ronde in de NJC gespeeld. Ons 
team trof in deze ronde koploper Staunton. Dit team verloor tot nu toe slechts een 
bordpunt. Joep viel vanavond in voor Niels die op schoolreis naar Praag was. 
 

 
 
Martijn won na een zeer fraaie partij het eerste punt voor het team. Op bord vier kwam Joep 
in een remise stelling. Toren/pion voor beide spelers leverde geschuif van torens op. Op 
bord drie speelde Daan een knappe partij met zoals Roelof (Ten Boer) passend weet te 
beworden met ausdauer. In een pionneneindspel met voor beide spelers een paard wist 
Daan een pion, na paardenoffer door te schuiven naar het promotieveld. Daarna was de 
partij voor het team in de tas. 
 

 



 

 
Op bord 1 zagen we een intressante partij tussen Daniel en Jonas. De partij kwam in een 
eindspel met voor beide spelers twee pionnen en een dame. Daniel probeerde via eeuwig 
schaak remise te bereiken en komt in de volgende stelling, de witte koning is het hele bord 
over gejaagd: 
 

 
 
Jonas met wit besluit eeuwig schaak te vermijden en speelt Kf8. Daarna staat zwart 
gewonnen:  
1 ....   Dd8+ 2. De8 Dxe8+ 3. Kxe8 Kg6 is winnend voor Daniel. Daniel en Jonas waren in 
tijdnood en dan volgen de fouten. Gespeeld werd: 1....... Dxf7, 2. Kxf7  h4, 3. g6 Kh8 en het is 
gedaan voor zwart.  
4. f5 h3, 5. f6 gxf6 6. g7+ wit wint. Jonas kwam dus heel goed weg, en Daniel zeer 
teleurgesteld over zijn teamprestatie. Maar de matchpunten zijn binnen en we zijn in de 
race voor een podiumplaats! 
 
De volgende ronde is op 23 mei, we spelen dan in Meppel tegen Sneek 2. De finale is op 13 
juni, locatie Staunton. Voor het team een zeer belangrijke match, tegenstander dan 
MSV Meppel. 
 
De uitslagen van vanavond: 
SC de Paardensprong - Staunton 2.5 - 1.5 
Ten Boer 2 - SC Haren 1 - 3 
Ten Boer 1 - Gorredijk 0  - 4 
Sneek 1 - MSV Meppel 0 - 4 
Sneek 2 - ScepU 0.5 - 3.5 



 

 
De nieuwe tussenstand: 
1. Staunton 12 - 24.5 
2. SC Haren 11 - 16.5 
3. MSV Meppel 10 - 18 
4. SC de Paardensprong 9 - 16.5 
5. ScepU 8 - 14 
5. SC Ten Boer 1 8 - 14 
7. Gorredijk 7 - 16 
8. Sneek 1 5 - 12 
9. Sneek 2 0 - 4 
10. SC Ten Boer 2 0 - 3.5 

 

 

Perfect georganiseerd NK A,B,C in Rotterdam 
Ingezonden door Sake Jan op 5 mei, 2014 - 13:57 

 
Traditioneel vindt in de meivakantie het NK jeugschaak voor de leeftijdscategorieën A,B,C 
(t/m 20, 16 en 14 jaar) plaats. Negen achtereenvolgende dagen schaken, één partij per dag 
met een volwassen speeltempo. Voor de Paardensprong nam Eelke deel aan het 
evenement. Het was niet zijn toernooi. In een 34 deelnemers tellend veld van de C-groep 
eindigde hij met 4 punten op een 24-e plaats. Oud Paardensprongers Jonas Hilwerda en 
Ruben Bourgonjen deden het beter. Jonas kwam met een 7-e positie (5.5 punt) zelfs in de 
buurt van het podium, Ruben scoorde dankzij een sterk slot een nette 4.5 punten op een 20-
e plaats. Nosbo C kampioen Jesper Post uit Assen eindigde met 2.5 punt als 33-e. 

 
Topsportcentrum Rotterdam naast Feyenoord stadion De Kuip, locatie van het NK A,B,C 2014 

 



 

Jarenlang werd dit toernooi met veel succes in Noord-Holland gehouden (eerst Schagen, 
daarna Haarlem). Vorig jaar was er een breuk, Sneek kreeg het evenement toegewezen. 
Eindelijk konden de noorderlingen eens in eigen omgeving deelnemen aan een Nederlands 
kampioenschap. Het bleek eenmalig, al in de winter werden de tekenen zichtbaar dat editie 
2014 naar Rotterdam zou gaan. En zo geschiedde. 
 
Met veel succes. Want, eerlijk is eerlijk, hier kon Sneek niet tegenop. Alleen al de naam van 
de locatie in Rotterdam: het Topsportcentrum, een sporthallencomplex gelegen pal naast 
het Feyenoord stadion De Kuip. Die naam werd volledig waargemaakt. Het schaken was 
uiteraard top, maar niet minder gold dat voor de organisatie.  
 
De partijen werden gespeeld in de Promenade, geen sportzaal maar een langwerpige mooie 
lichte ruimte  (met uitzicht op De Kuip) die precies groot genoeg was om de 120 spelers en 
speelsters te herbergen. Met de schakers in rijen van 5 was er vanaf één zijkant ook nog net 
voldoende ruimte voor ouders en begeleiders om de wedstrijden op afstand te zien. Voor 
zover daar behoefte aan was. Want uniek in dit toernooi was dat alle (!) partijen op 
liveborden werden gespeeld en dus via het internet te volgen waren. Een even dappere als 
terechte keuze van de organisatie. 
 
Er was nog veel meer. Prima dagbulletins (verbluffend was de snelheid waarmee deze op de 
site verschenen), dagelijks commentaar van topschakers, interviews, live-stream 
uitzendingen op internet, probleemloze internet verbindingen, her en der monitoren aan de 
wanden, een mooi sportcafé, diverse side-events: het kon niet op. 
 
De organisatie van het geheel was in handen van Stichting Pathena. Deze Rotterdamse 
stichting heeft de promotie van jeugdschaak ten doel en timmert de laatste jaren 
nadrukkelijk aan de weg. Nu dus ook nationaal. De hotels en vakantiehuisjes lijken voor de 
komende jaren alvast geboekt te kunnen worden. 
 
Zie de site voor eindstanden en overig: nkjeugd.pathena.nl/uitslagen-standen/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/uitslagen-standen/


 

Bijzondere schaakstukken in het Rijksmuseum 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 7 mei, 2014 - 19:55 

Meivakantie, de ideale tijd om een korte vakantie op te nemen in eigen land. Tijdens de 
zomervakantie gaan we altijd naar het buitenland, niet omdat er iets mis is met Nederland. 
Maar voor het echte vakantie gevoel willen we de grens over. Maar in eigen land is ook heel 
veel te doen. Zo waren we een paar dagen in Noord - Holland en bezochten we ook het 
geheel verbouwde Rijksmuseum in Amsterdam. Natuurlijk kwamen we voor de Hollandse 
Meesters die te zien zijn op de eerste etage maar we kwamen ook schaakstukken tegen. We 
willen jullie deze niet onthouden dus plaats ik het op de site. 
 

 
  

Dit bord en stukken kwamen we tegen op de derde etage van het museum. Het is een bord 
van ongeveer 60 bij 60 cm, met opvallend verschillende witte en zwarte stukken. De tekst in 
het museum bij dit bord luid als volgt: 
 
Nazi schaakspel gemaakt van aardewerk en ceremendelhout. ca 1940 
Dit schaakspel verheerlijkt de overwinningsdrang van nazi-Duitsland in de Tweede 
Wereldoorlog. De schaakstukken hebben de vorm van wapens. De tekst in de rand verwijst 
naar de landen die in 1939 en 1940 door Duitsland werden aangevallen. Vermoedelijk werd 
dit schaakspel in 1941 door ss-leider Heinrich Himmler geschonken aan Anton Mussert, 
leider van de Nationaalsocialistische Beweging (NSB) in Nederland. 
  



 

 
  

Op de randen staan naast de bezette landen ook de tekst: Schach in 1939, Mat in 1940. 
  



 

 
  

Op de tweede etage nog een schaakspel van een wat oudere datum, ca 1550. Het bord is 
ongeveer 50 x 50 cm en heeft geen gekleurde velden. 
  

 
  

De tekst bij dit schaakspel van buxus- en naaldhout: 
De zwarte koning van dit schaakspel lijkt op keizer Karel V. Hij draagt de keten met het 
Gulden Vlies en zit op een paard dat de draak vertrapt, zoals de keizer zijn vijanden verslaat. 
De lopers zijn ridders te paard. De spottende narren met apen zijn de torens en de pionnen 



 

lijken op lansknechten, gewone soldaten. 
  

 
  

Het Rijksmuseum is dagelijks geopend. Entree 15 Euro, kinderen tot 18 jaar gratis. Parkeren 
kan dicht bij in de parkeergarage Museumplein, kost wel 6 Euro per uur. Reken erop dat je 4 
uur bezig bent om alles te zien. Maar het is zeker de moeite waard! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pieter geslaagd voor stap 3 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 mei, 2014 - 19:58 

Nog een paar weken te gaan en dan zit het seizoen erop. Komende weken gaan nog een 
aantal kinderen examens maken. Voor de meivakantie maakte Pieter van Nes zijn examen 
stap drie en is geslaagd met een prachtig cijfer: een 9. Gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nationale E team wisselbeker verlaat de 
Hunzeborgh 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 16 mei, 2014 - 20:13 

Hij heeft er bijna een jaar gestaan, de wisselbeker voor het nationaal kampioenschap bij de 
E teams. Vanmiddag was de beker voor het laatst 
in de Hunzeborgh te bewonderen. Morgen gaat de trofee mee terug naar het NK in 
Barneveld. Onze naam staat er inmiddels ook op. 
Vanmiddag namen Thijmen, Eelke en Silvan afscheid van de wisselbokaal. We hopen hem 
ooit weer terug te verdienen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E team 27e op NK in Barneveld 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 17 mei, 2014 - 14:57 

Ons E team speelt vandaag op het NK in Barnveld, van Monique ontving ik onderstaande 
foto. Daan is natuurlijk geen speler van het team, maar is mee als supporter. Het team heeft 
3 van de zeven ronden gewonnen, 6 match en 12 bordpunten zijn goed voor de 27e plaats in 
het deelnemersveld van 40 teams. Een goede prestatie van het team want heel veel NK 
ervaring hebben de meeste nog niet! 

 
  

Uitslagen: 
Ronde 1: Magnus Leidserijn 2 1 - 3 
Ronde 2: SV Almelo 4 - 0 
Ronde 3: Caissa - Eenhoorn 1 1 - 3 
Ronde 4: Magnus Leidserijn 1 3.5 - 0.5 
Ronde 5: Bobby Fisher 2.5 - 1.5 
Ronde 6: Hooglands SG 1 - 3 
Ronde 7: Botwinnink 3 - 1 

 

 

 

 

 

 



 

NK E teams 2014, een ervaring rijker 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 18 mei, 2014 - 23:40 

Verslag ingezonden door Ronald Huisinga. 

 

Afgelopen zaterdag 17 mei speelde ons E team bestaande uit Hugo, Nick, Jip en Roos het 

NK voor E teams in Barneveld. Een historische plek in de geschiedenis van De 

Paardensprong, twee jaar geleden werd ons team hier derde. En in Naaldwijk vorig jaar 

natuurlijk NL Kampioen. Op de site was al te lezen hoe afgelopen vrijdag de wisselbeker 

met enige weemoed werd uitgezwaaid.  In het openingswoord door de toernooileider en 

later ook de wethouder van sport van Barneveld werden we ook nog even fijntjes 

herinnerd aan deze unieke prestatie en aan onze status van titelverdediger.. 
 

 

 
 

Dit jaar kwamen we met het E team echter met andere intenties naar Barneveld. Met een 

jong en nog vrij onervaren team en dito teamleider (ondergetekende) was de 

belangrijkste doelstelling vandaag om ervaring op te doen en uiteraard plezier te hebben 

en te genieten van dit mooie en grootschalige schaakevenement. De 40 beste E teams 

(160 schakers) van Nederland betraden de arena en onder hen een groot aantal 

nationale toppers. Hugo en Roos hadden al NK ervaring maar voor Nick en Jip was dit 

hun eerste NK. Benieuwd dus hoe het team zich zou gaan houden in dit schaakgeweld.  

 

 

 



 

 
  

Het toernooi vond net als twee jaar geleden plaats in school De Meerwaarde. Een prima 

ruim opgezette moderne locatie met zowel binnen als buiten ruime zitgelegenheid en 

catering voor de bezoekers. Het was op deze heerlijke zonnige dag tussen de partijen 

door heerlijk vertoeven bij de vijvers en fonteinen op de binnenplaats van de school ( ze 

werden door een aantal schakertjes nog net niet als zwembad gebruikt). Ook Jozias 

Hillenkamp was aanwezig met zijn schaakshop en spelers die er niet genoeg van konden 

krijgen konden hier nog lekker wat potjes schaken met geheel in Oranje WK sferen 

oranje gekleurde schaakstukken. De speellokalen waren een verdieping hoger gesitueerd 

waardoor het in de speelzalen vrij rustig was. 

 

 



 

 
  
Nadat de Barneveldse wethouder van sport samen met onze bord 1 speler  Hugo de 

openingszet van het toernooi speelde werd gestart met de 1e van in totaal 7 ronden 

Zwitsers. De speeltijd bedroeg 15 minuten per persoon en 3 seconden per zet. Ronde 1 

tegen Magnus Leidsche Rijn 2 werd met 3-1 glansrijk gewonnen. Hugo, Nick en Jip 

boekten een overwinning.  Met 2 matchpunten in de pocket promoveerden we in ronde 2 

naar tafel 3 in het andere speellokaal met de hoogste 8 tafels. Dit bleek iets te veel eer. 

Tegenstander SV Almelo was duidelijk te sterk voor ons en met een 4 - 0 nederlaag 

dropen we weer af naar het andere lokaal. Daar werd in ronde 3 opnieuw een strakke 3-1 

overwinning geboekt ditmaal tegen  Caissa Eenhoorn 1.  Nick, Jip en Roos zorgden voor 

de broodnodige bordpunten en het 4e matchpunt. Noemenswaardig daarbij is de 

overwinning van Roos die in plaats van een eenvoudige overwinning op tijd ervoor koos 

haar 1e overwinning in stijl te boeken met een mooie mat met dame en toren. 

 

 



 

 
De openingszet 

  
Ronde 4 tegen het sterke Magnus Leidsche Rijn team 1 was onze lastigste duel van de 

dag. Alleen Nick wist de eer te redden met een 1/2 puntje na een slim uitgelokte pat in 

verloren positie tegen dame koning. Ronde 5 tegen de latere nummer 15 Bobby Fischer 

was spannend. Hugo verloor op bord 1 al snel zijn partij. Roos haar partij op bord 4 

eindigde met koning tegen koning in een remise. Op bord 3 boekte Jip opnieuw een 

solide en knappe overwinning. De partij van Nick op bord 2 ging lang gelijk op. Nick 

verloor helaas uiteindelijk deze partij en met 2 1/2 tegen 1 1/2 verloren we als team 

nipt. In ronde 6 tegen het Hooglands Schaakgenootschap stond het team er gelukkig 

weer en werd met overwinningen van Nick, Jip en Roos een keurige 3-1 overwinning 

geboekt. Met 6 matchpunten speelden we de laatste ronde tegen Botvinnik dat op dat 

moment ook 6 punten had. Het speelveld lag in de middenmoot erg dicht bij elkaar en 

met een overwinning in deze laatste ronde was zelfs een top 15 plaats nog binnen 

handbereik. Helaas bleek het team van Botvinnik na deze lange speeldag te sterk voor 

onze Paardensprongers. Een 3-1 nederlaag met alleen een overwinning op bord 4 voor 

Roos. Voor Bottvinik betekend deze overwinning een 13e plaats in de eindstand. Ons 

Paardensprong team eindigt hiermee als 27e met 6 matchpunten en 12 bordpunten. 

Hugo behaalde op het lastige bord 1 uiteindelijk 1 uit 7. Nick (bord 2) en Roos (bord 4) 

scoorden beiden een keurige 3,5 uit 7 en topscoorder was Jip op bord 3 met 4 uit 7. 

Prima gedaan! 

 

 

 



 

 
  
Het team van SV Deurne werd de winnaar van het toernooi en daarmee voor een jaar de 

nieuwe eigenaar van de door ons ingeleverde wisselbokaal. Moegestreden keerden we na 

de prijsuitreiking na een lange schaak dag huiswaarts. Een ervaring rijker. 

 

 

 
  
Vanuit het NOSBO gebied waren ook SC Haren en SC Ten Boer van de partij. Haren 

eindigde op de 16e plaats en Ten Boer op de 31e plaats.. 

 

 



 

Grand - Prix van der Linde prooi voor Eelke 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 19 mei, 2014 - 23:16 

Afgelopen zaterdag werd in Winschoten het Grand - Prix van der Linde gespeeld. Onder de 
deelnemers 5 Paardensprongers waarvan 3 in de A groep. Eerst naar groep C waar Pieter 
van Nes een goed toernooi speelde. In een groep met zes spelers verloor Pieter een partij, 
won er drie en speelde een remise. De score 3.5 punten was goed voor de winst in de groep.  
 
Naamgenoot Pieter van der Graaf had het lastig in de B groep. Ook hier zes spelers waarvan 
Pieter voor aanvang de laagste rating had. Helaas was zijn laagste rating ook terug te 
vinden in de eindstand. Een overwinning was goed voor plek zes. Maar Pieter blijft 
progressie maken en even in rating terug kan op termijn beslist geen kwaad. 
 
Silvan, Lodewijk en Eelke kleurden de A groep Paardensprong geel. Silvan wist twee keer 
remise binnen te halen en werd 5e. Lodewijk blijft goed scoren. In de altijd lastige A groep 
scoorde de kopman van het GSV scholenteam 3 punten, goed voor brons. Eelke was niet te 
verslaan, hij won alle 5 partijen, goed voor de vorm richting NK D in Rijswijk. Zaterdag 
spelen Lodewijk, Silvan en Annejan op de 1e (van de 2) finaledag NK scholen in Arnhem. De 
vorm bij Lodewijk zit wel goed. Silvan kent mindere maar ook heel veel goede momenten. 
Als die goede er zaterdag uit komen kan dit scholenteam weleens heel hoog eindigen! We 
maken natuurlijk melding op onze site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJC team laat niets liggen tegen Sneek 2 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 24 mei, 2014 - 00:14 

Ons NJC team blijft na de 8e ronde in de race voor een podiumplaats. Vanavond werd in 
Meppel met 4 - 0 gewonnen tegen Sneek 2, en staan we in de top van het klassement. De 
laatste ronde is op vrijdagavond 13 juni. Dan is concurrent MSV Meppel de tegenstander. In 
de Noordelijke Jeugd Competitie is niets van te voren te voorspellen. Zo verloren wij van 
Ten Boer en wonnen we van titelkandidaat Staunton. De Tenboersters verloren met 0 - 4 
van Gorredijk waar wij wel van wonnen. Het team van Staunton won vanavond maar nipt 
van Ten Boer. Opvallend dat het Staunton team in de eerste ronden niets lieten liggen en nu 
bordpunten inlevert. Duurt het seizoen te lang, wie zou het zeggen. Er is dus nog helemaal 
niets beslist. 
 
De uitslagen van vanavond: 
SC de Paardensprong - SC Sneek 2 4 - 0 
MSV Meppel - SC Ten Boer 2 4 - 0 
Staunton - SC Ten Boer 2 2.5 - 1.5 
SC Gorredijk - Sc Sneek 1 2 - 2 
ScepU - SC Haren 1 - 3 
 
De nieuwe tussenstand: 
Staunton 14 - 27 
SC Haren 13 - 19.5 
MSV Meppel 12 -22 
SC de Paardensprong 11-20.5 
SC Gorredijk 8 - 18 
ScepU 8 -16 
SC Ten Boer 1 8- 15.5 
SC Sneek 1 6 - 14 
SC Sneek 2 0 - 4 
SC Ten Boer 2 0 - 3.5 
 
Programma laatste ronde 13 juni 19.30 uur, locatie Staunton: 
SC Sneek 1 - ScepU 
SC de Paardensprong - MSV Meppel 
SC Ten Boer 1 - SC Haren 
Staunton - SC Gorredijk 
SC Ten Boer 2 - SC Sneek 2 

 

 

 

 

 



 

Dag 1 HiQ Invest Rijswijk (NK D) 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 29 mei, 2014 - 15:41 

Maar liefst 10 schakers uit het NOSBO gebied doen in het hemelvaart weekend mee met 
het Nk D in Rijswijk. Naast de vier Paardensprongers: Jonas Hilwerda, Tycho Bruggink, 
Thijmen Nawijn, Ilja de Goede, Marlinde Waardenburg en Machteld van Foreest. De laatste 
drie komen uit in de meisjescategorie. In de eerste ronde werden een aantal noorderlingen 
aan elkaar gekoppeld. Op de eerste dag zijn 12 liveborden beschikbaar. 
 
Eelke won in de eerste ronde zonder problemen van Sake Algra, de sympathieke Fries uit 
Sneek. Thijmen trof naamgenoot Thijmen Nawijn. Qua rating zit er een behoorlijk gat 
tussen deze spelers, maar ratings zeggen weinig. Wil je meedoen voor een goed klassement 
dan moet je met een groot rating voordeel wel winnen. Dat lukte onze Thijmen. Tussen 
Silvan en Tycho zit ook een groot rating verschil in het voordeel van Tycho maar zoals 
gezegd ratings zeggen niet alles. Silvan won en dat was direct de eerste sensatie van de 
dag. Lodewijk verloor in de eerste ronde tegen een van de titelkandidaten Wolf Mestron. 
 
In de tweede ronde zaten Eelke en Thijmen achter een live bord. Eelke wist met de zwarte 
stukken de witte toren van zijn tegenstander Joppe Kroon op te sluiten waarna wit opgaf. 
Een bijzonder fraaie partij zag ik op bord twee. Thijmen speelde met zwart tegen 
titelkandidaat Liam Vrolijk. Thijmen verloor een toren tegen een loper maar bleef goed 
spelen. In het eindspel wist Thijmen zijn c pion door te schuiven naar het promotieveld. Met 
hulp van een loper moest wit een toren inleveren tegen loper/pion waarmee de partij remise 
werd. Knap gedaan van Thijmen! Silvan verloor in deze ronde van Siem van Dael en 
Lodewijk is nog niet van de nul af. Hij verloor van David Koster. 
 
Thijmen was als eerste klaar in ronde drie. Thijmen met wit speelde tegen Arjuna Bartholee 
(4e op het SC de Paardensprong Jeugdtoernooi). In de partij werd snel afgeruild waarbij 
zwart de fout in ging. Arjuna dacht een toren te kunnen ruilen op f1 maar na de ruil stond de 
koning schaak. Geen vluchtvelden voor de koning, alleen een dame kon schaak opheffen. 
Die ging er af waarna Thijmen het bekwaam uitspeelde. Eelke kwam in een 
pionneneindspel. Dan is het goed nadenken waar de winst ligt. De zwarte koning moest 
kiezen tussen twee vrijpionnen van Eelke. De h pion werd geslagen waarna de e pion kon 
doorlopen. Silvan speelde in deze ronde remise en staat op een mooie 50%. Lodewijk won is 
nu ook van de 0 af. 
 
Na dag een een mooie score voor Eelke, drie uit drie. Dat is mooi voor Eelke na een 
enigszins mislukt NK C. Thijmen doet heel goed mee in de top van het klassement met 2.5 
uit drie. Morgenmiddag volgt weer een update op onze site. 

 

 

 

 

 



 

Dag 2 HiQ Invest Rijswijk 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 30 mei, 2014 - 14:20 

Vandaag de tweede dag van het NK D in Rijswijk. De toppers in het klassement treffen 
elkaar vandaag en wie weet wordt het een mooie dag voor de Paardensprongers. Na dag 1 
staan Eelke en Thijmen immers in de top van het klassement en kunnen Silvan en Lodewijk 
hun positie op de ranglijst flink verbeteren. 
 
In ronde 4 wint Eelke al heel snel een toren en na zet 20 is de winst al een feit. Na dit 
materiaal verlies geeft zijn tegenstander op. Helaas de andere drie Paardensprongers 
verliezen. Thijmen moet opgeven en Lodewijk verliest van oud Paardenspronger Levi Nies, 
die in ronde een verloor van oud Paardenspronger Jonas. Nog niets aan de hand want we 
zitten nog niet halverwege het toernooi. 
 
Ronde 5: een topper op bord 1 Casper Schoppen tegen Eelke de Boer de nummers twee en 
een in het tussenklassement. Na 24 zetten wint Casper, de witte stukken zijn voor Eelke niet 
meer te verdedigen. Ook Thijmen heeft geen goede ronde. Hij raakt zijn dame kwijt waarna 
de partij natuurlijk over is. Lodewijk scoort zijn tweede punt tegen Eva Zijdemans. Silvan 
verliest in deze ronde. Het lijkt erop dat dit niet zo'n goede dag wordt zoals gisteren, maar 
Eelke staat nog keurig derde. Kijken of de jongens zich in ronde zes kunnen herpakken en 
met winst de dag kunnen afsluiten. 
 
In ronde zes wint Eelke van Wolf Mastron. Met de witte stukken heeft Eelke drie vrijpionnen 
op a,b en c tegen drie vrijpionnen van zwart op e,g en h. De zwarte toren gaat ten koste van 
twee doorgeschoven pionnen eraf. Wit promoveert en zwart een zet later ook. Maar Eelke 
heeft nog een vrijpion die op het punt staat te promoveren. Zwart geeft op en Eelke staat 
met 5 punten op de tweede plaats. Silvan verliest ook in deze ronde, Ruurd de Jong 
(NJC speler Gorredijk) is hem de baas. Thijmen heeft een hele slechte dag, ook in ronde zes 
verliest hij. Morgen weer een friese speler, de altijd vrolijke Dylan Sealy zit dan tegenover 
Thijmen. Lodewijk heeft een betere dag, in deze ronde weer winst. Met 3 punten staat 
Lodewijk op plaats 30, twee plaatsen lager vinden we Thijmen terug. Jammer na zo'n goede 
eerste dag. Silvan staat op plaats 49 en gaat morgen zeker opschuiven. Het deelnemersveld 
is door het uitvallen van een van de spelers oneven, dus van onderuit kan een bye komen. 
 
Morgen de ontknoping. Gaan de Paardensprongers stijgen in het klassement en blijft Eelke 
in de race voor de titel of een van de twee EK plaatsen, we gaan het zien! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dag 3 NK D: Eelke mist EK na 
beslissingspartijen 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 31 mei, 2014 - 18:03 

De laatste dag van het NK HiQ Invest in Rijswijk. Gisteren was de oogst voor de 
Paardensprongers wat mager, maar Eelke stond op een fraaie tweede plaats in het 
klassement. Vandaag werden veel meer punten gescoord. Lodewijk had gisteren een goede 
dag, maar vandaag ging het minder met slechts een remise uit drie partijen. In de eindstand 
vinden we Lodewijk terug op de 41e plaats met 3.5 punten. De winst is natuurlijk dit zeer 
leerzame toernooi. 
 
Dag twee was voor Silvan teleurstellend en ik schreef gisteren al dat Silvan vandaag zou 
stijgen in het klassement. De voorspelling kwam uit. Vandaag drie winstpartijen waarmee 
Silvan natuurlijk goede zaken deed. Met een mooie 50% score staat Silvan keurig op plaats 
30. En ook voor Silvan is dit een ervaring rijker. Zowel Lodewijk als Silvan kunnen dit 
toernooi mooi als bagage meenemen naar het NK scholen. 
 
Ook voor Thijmen was dag twee een teleurstelling. Vandaag volgde gelukkig herstel met 
twee gewonnen partijen. Ook Thijmen scoorde 50% en hij staat twee plaatsen hoger in de 
eindstand op plek 28. Toch jammer van de tweede dag. Eelke zat als enige Paardenspronger 
de hele dag op een live bord. De eerste partij won Eelke maar in ronde 8 verloor Eelke in het 
eindspel met een dubbele aanval op koning/toren. We zaten er hier op te wachten, zou 
Eelke nog spelen tegen Jonas? Jawel in ronde 9 kwamen ze elkaar tegen. De verhouding in 
onderlinge partijen ligt ongeveer gelijk, vandaag was Eelke Jonas de baas. Daarmee behield 
Eelke de tweede plaats in het klassement met zeven punten. Gelijk met Liam Vrolijk waar 
Eelke eerder vandaag van verloor. De wp punten zijn in Eelke's voordeel maar dat telt op dit 
toernooi niet. Bij gelijke stand volgen beslissingspartijen. Die zijn zojuist gespeeld. Eelke 
verloor beide snelschaakpartijen, en mag dus niet naar het EK. Heel jammer maar een derde 
plaats op het NK is een prestatie van formaat en je moet het maar doen, snelschaken na 
drie intensieve schaakdagen.  
 
Onze felicitaties gaan natuurlijk naar Casper Schoppen die zeer verdiend Nederlands 
Kampioen werd en naar Liam Vrolijk die zich plaatst voor het EK. Bij de meisjes werd 
Marlinde Waardenburg (Kasteel/Coevorden) zeer fraai tweede van Nederland. Bij de 
meisjes geeft deze plaats geen recht op het NK maar natuurlijk ook hier onze gelukwensen!  
 
De organisatie was net als andere jaren (ik was er twee jaar geleden bij) perfect. De website 
was soms moeilijk bereikbaar maar complimenten voor de snelheid waarmee alle! partijen 
worden ingevoerd, super. Op de toernooi site is alles na te zien. 

  

 

 

 



 

Diploma's voor Nick, Lodewijk en Lieke 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 6 juni, 2014 - 22:46 

Zo tegen het einde van het seizoen gaan er weer veel diploma's de deur uit. Vanmiddag 

kregen drie schakers hun diploma. Nick scoorde zijn tweede diploma in het seizoen. Met 

een tien slaagde hij met vlag en wimpel voor stap 2. Lodewijk haalde een acht op zijn stap 4 

examen, een prima score. Lieke haalde haar eerste diploma, opstap 1 met een keurige 

negen! Allen natuurlijk gefeliciteerd! Komende weken maken nog meer Paardensprongers 

hun volgende examen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hoofd koel houden in Coevorden  
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 8 juni, 2014 - 12:41 

Ingezonden door Ronald Huisinga. 
Afgelopen zaterdag werd in Coevorden GP Het Kasteel gespeeld. 
Ondanks het Pinksterweekend en een broeierige zomerse dag met temperaturen richting 
30 graden waren er toch 55 deelnemers afgekomen op deze voorlaatste GP. 
Namens de Paardensprong  3 deelnemers te weten Pieter van Nes, Pieter van der Graaf en 
Nick Huisinga. Allen ingedeeld in de C groep. Met spelers tussen 500 en 680 rating 
waaronder ook de in het GP leidersshirt gestoken Lyne Bruggink. 
  

 

 
De schakers in deze C groep waren zeer aan elkaar gewaagd en dat bleek ook uit de 
uitslagen. 
Alle spelers slaagden er wonderwel zeer knap in om 7 partijen lang het hoofd koel te 
houden, enigszins geholpen door een lekker koud ijsje tussen de partijen door. Na 6 rondjes 
schaken was voor bijna alle schakers nog zicht op een prijs. De laatste ronde zou de 
beslissing gaan geven. Na deze spannende laatste ronde kwam Pieter G met 4,5 punt als 
winnaar van deze Poule C uit de bus. Door winst van Nick op Pieter N eindigden zij allebei 
op 3,5 punt en vielen daarmee uiteindelijk net buiten de prijzen.  
 
Eindstand poule C 
1. Pieter G.                4,5  
2. Elang Poort           4,5 
3. Jelmer Hofstra       4,0 
4. Lynne Bruggink      3,5 
    Nick Huisinga         3,5 
    Pieter N                  3,5 
    Remco Reijnders    3,5 
8. Ruben Schilgaarde 1,0 
 
Met verhitte hoofdjes verlieten de schakers en ouders de schaakzaal in het Bastion om te 
gaan genieten van een heerlijk zomers Pinksterweekend. 



 

 
Ingezonden door Frans van Nes. 
Maar drie Paardensprongers maakten de zaterdag voor Pinksteren hun opwachting in 
Coevorden voor de GP Het Kasteel. Veel clubgenoten ontbraken door andere 
schaakactiviteiten, en voor anderen was Coevorden misschien ook net iets te ver weg. Hoe 
dan ook: alleen in groep C was Paardensprong-geel te zien. De beide Pieters en Nick redden 
de club eer. 
  

 

Omdat de spelers in deze groep aan elkaar gewaagd bleken te zijn en de Pieters (op papier 
de sterkste twee schakers in de groep) een nogal wisselvallig toernooi speelden, was het tot 
het eind toe spannend. Dat Pieter van der Graaf met de eerste plaats aan de haal ging, 
verbaasde hem zelf uiteindelijk ook. De concurrentie verloor in de slotronde, waarin hijzelf 
juist ogenschijnlijk zonder moeite de sterke Lyne Bruggink de baas bleef. Dat hij de nummer 
twee, Elang Poort, achter zich hield, had hij te danken aan de patstelling waarin hij hem in 
hun onderlinge duel had weten te lokken. 
  



 

 

Pieter van Nes viel net buiten de prijzen: hij won weliswaar het duel der Pieters, en ook de 
partijen tegen Elang en Lyne, maar hij had een matige start en liet zich in de laatste ronde 
verrassen door zijn clubgenoot Nick, die een prima toernooi speelde en een echte aanwinst 
voor de club is. Pieter stond aanvankelijk beter, maar Nick wist in de eindfase Pieter zijn 
belangrijke loper te ontfutselen en maakte het vervolgens koelbloedig af door met twee in 
de rug gedekte pionnen de zwarte koning mat te zetten op het promotieveld. 

Het toernooi verliep in een gemoedelijke sfeer, waaraan ook de ijsjes bijdroegen die de 
organisatie op deze wel erg warme schaakdag halverwege het toernooi uitdeelde. Een 
sympathieke zet. 
  



 

 
alle prijswinnaars 

  

  

 

Topduels competitie aan de keukentafel 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 9 juni, 2014 - 19:35 

In onze interne competitie zijn vandaag, Tweede Pinksterdag, twee partijen ingehaald. De 
dubbele ontmoeting tussen Daniel en Martijn stond nog open en moest buiten de 
clubmiddagen gespeeld worden om alle partijen voor de laatste clubmiddag rond te 
hebben. 
 

 
 
Om drie uur werd de eerste partij gespeeld. Martijn met de witte stukken kwam met wat 
activere stukken uit de opening en ruilde een toren/pion voor paard/loper. Na deze ruil 



 

zochten beide spelers de aanval waaruit een boeiende partij ontstond. Daniel had een 
mooie batterij op de F lijn waar Martijn de fout in ging. Hij raakte zijn dame, in tijdnood en 
moest deze zetten. Dat bracht zijn verdediging aan het wankelen en Daniel zag zijn kans 
schoon om in te breken op de 1e rij. Luttele tellen later stond Martijn mat. Martijn was later 
ook van mening dat de afgeruilde toren weleens de beslissing zou zijn geweest en 
inderdaad mis je met een toren wel een verdediger op de koningsstelling. 
 

 
 
De tweede partij werd een zeer boeiend gevecht op de damevleugel van Daniel. Martijn 
kwam wat ongelukkig uit de opening met een koning op de zevende rij en Daniel bracht zich 
zelf met een lange rokade in de problemen. Na dameruil leek de strijd snel naar een eindspel 
te gaan maar het liep anders. Zet na zet werden stukken geschoven op de a,b en c lijn. De 
rest van het bord leek niet mee te doen. De beslissing leek toen Martijn plotseling een paard 
won maar enige zetten later leverde Martijn dit voordeeltje in. Martijn zocht versterking van 
een paard die van de andere kant van het bord moest komen maar ging de fout in toen hij 
dit stuk op het verkeerde veld plaatste. Martijn kon zijn doorgeschoven a pion niet 
verzilveren naar promotie en had nog kans om met een torenruil een punt aan deze 
ontmoeting over te houden. Deze laatste optie werd niet benut en het spel werd verplaatst 
naar de andere zijde van het bord. Daar wist Daniel zijn pionnen door te drukken en 
Martijn  gaf op. Het was misschien nog te verdedigen geweest maar het tweede punt van 
vanmiddag gaat ook naar Daniel. 
 
Deze uitslagen hebben gevolgen voor de competitie. Martijn is definitief derde geworden. 
Thijmen is niet meer in te halen. Thijmen en Martijn spelen nog wel tegen elkaar want 
Thijmen kan bij misstappen van Eelke nog kampioen worden. Daniel is opgeklommen naar 
de vierde plaats. Silvan is zeker van plaats 5. Lodewijk moet nog spelen tegen Eelke maar 
staat een punt achter op Daan. Het onderlinge voordeel is voor Daan, hij wordt 6e en 
Lodewijk 7e. Joep sluit de rij in de sterkste interne jeugdcompetitie van het Noorden op de 
8e plaats. 

 

 

 



 

NJC team verovert derde plaats in finaleronde 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 14 juni, 2014 - 14:31 

Vrijdag de 13e, voor sommigen met bijgeloof geen goede dag om met vertrouwen een 
wedstrijd in te gaan. Vanmiddag op de club hadden we het er nog over maar bijgeloof, nee 
dat heeft het NJC team niet. Vanavond moesten we spelen in de finaleronde tegen 
concurrent MSV Meppel. Alleen winst was genoeg om op te schuiven naar de derde plaats 
in het klassement. 
 

 
NJC team: Daniel, Martijn, Daan en Niels 

 
Het was natuurlijk ook de avond midden in de WK's. De hockeyvrouwen plaatsten zich 
gisteren voor de eindstrijd en de heren deden vanmiddag hetzelfde. En dan natuurlijk de 
voetbalkraker, de replay zoals de Engelsen mooi zeggen van vier jaar geleden, Nederland - 
Spanje. Juist op deze avond de NJC finale?, ja het kon qua planning even niet anders. Het 
aanvangstijdstip was wel vervroegd, we begonnen om half acht, een half uurtje eerder. 
 
De NJC is een grillige competitie, in de vorige speelronden bleek iedereen van iedereen te 
kunnen winnen. Ons team stond voor de laatste ronde vierde en verloor punten van ScepU, 
Haren en Ten Boer. Daar stond tegenover een fraaie zege tegen titelfavoriet Staunton. We 
wisten dat we kansen hadden tegen MSV maar dit team beschikt over goede spelers, niet 
voor niets stonden ze derde. Voorbereiden in de NJC is bijna niet mogelijk, je weet namelijk 
niet wie de tegenstander gaat opstellen, dus was de voorbereiding heel simpel: winnen! 
 
Het team speelde vanavond in dezelfde opstelling als in de laatste speelronden: Daniel, 
Martijn, Niels en Daan. Op ratingvolgorde zoals dat in de NJC de regel is. Na de 
gebruikelijke openings woorden klonk het startschot even na half acht. 
 



 

 
 
Daan was de eerste die een punt voor ons team scoorde. Hij won een loper van zijn 
tegenstander die daarna met de zwarte stukken probeerde via de h lijn de verdediging vn 
Daan binnen te dringen. Die poging ging verloren waarna Daan de 1 - 0 op het scorebord 
bracht. Op de andere borden zaten de jongens nog in het middenspel. Maar heel plotseling 
was daar de 2 - 0. Niels wist vanuit het niets zijn tegenstandster mat te zetten. Zij had de 
combinatie toren dame niet gezien want het was te verdedigen. Niels was natuurlijk zeer 
blij met het punt want nu was het team heel dicht bij de overwinning met nog een half 
puntje nodig op twee borden. Op bord 1 had Daniel het natuurlijk lastig tegen de hoogste 
ratinghouder van MSV. Daniel verloor een paard en een paar pionnen, wat in het eindspel 
niet meer goed te maken was. Na ruim een uur spelen verloor Daniel en waren alle ogen 
gericht op Martijn. 
 
Martijn was met wit in een lastige stelling beland. Het voordeel voor Martijn was de klok. Op 
het moment dat zijn tegenstander de laatste tien minuten in ging had Martijn nog 25 
minuten op het uurwerk. In het laatste half uur van partij stond Martijn met de witte stukken 
voortdurend onder druk. Hij zocht af en toe wel de kans om in de aanval te gaan maar de 
meeste zetten waren verdedigend en juist dan moet je de juiste keuzes maken. We zagen 
dat Martijn goed gebruik maken van zijn tijdvoordeel. In het middenspel had Martijn een 
van zijn torens geruild tegen loper/paard, wat misschien voordelig is maar juist in een 
eindspel kan je met een toren minder in de problemen komen. Zijn tegenstander zocht dan 
ook een dameruil, wat voor zwart ongetwijfeld een voordeel zou zijn. Martijn had dit goed 
in de gaten en ruilde niet af. Qua tijd stonden de klokken op een gegeven moment gelijk en 
tikten de seconden weg. Alle andere borden in de speelzaal waren al lang verlaten toen 
zwart met nog een paar seconden opgaf. De zwarte stukken kwamen er niet doorheen. 
Super gedaan van Martijn die van menig omstander complimenten in ontvangst nam. 3 - 1 
Winst en een derde plaats in het eindklassement. 
 



 

 
 
In de strijd voor de eerste plaats won Haren met 3 - 1 van Ten Boer 1. Koploper Staunton 
maakte geen fout tegen Gorredijk. Remise was genoeg maar Staunton ging voor de volle 
winst 4 - 0. Daarmee neemt Staunton de titel van ons over, onze felicitaties! 
 

 
 
Direct na deze partij was buiten de prijsuitreiking. Alle teams kregen een beker en 
medailles. Helaas waren SC Sneek 2 en ten Boer 2 niet aanwezig. Het team uit Sneek had 
geen vervoer naar Groningen. Zij verloren reglementair met 4 - 0. Na de prijsuitreiking 
spoeden de teams huiswaarts voor de voetbalmatch. Onderweg naar huis luisterend naar 
Jack van Gelder hoorden we de 1 - 0 achterstand van Oranje. Vlak voor rust waren we thuis 
en zagen we the flying Duchman er 1 - 1 van maken. Iedereen weet hoe het afliep in de 
tweede helft. Er zijn van die momenten die je altijd bij blijven, waar was je. Nou over een 
paar jaar weet iedereen het nog, Nederland - Spanje, natuurlijk de finale NJC bij Staunton! 
 
De uitslagen: 
SC Sneek 1 - ScepU 2.5 - 1.5 
SC Ten Boer 1 - Haren 1 - 3 
SC Sneek 2 - SC Ten Boer 2 0 - 4 regl. 



 

Staunton - Gorredijk 4 - 0 
SC de Paardensprong - MSV Meppel 3 - 1 
 
Eindstand NJC 2013 - 2014 
1. Staunton 16 - 31 
2. SC Haren 15 - 22 
3. SC de Paardensprong 13 - 23.5 
4. MSV Meppel 12 -23 
5. SC Gorredijk 8 - 18 
6. ScepU 8 - 17.5 
7. SC Ten Boer 1  8 - 16.5 
8. SC Sneek 1 8 - 16.5 
9. SC Ten Boer 2 2 - 8 
10. SC Sneek 2 0 - 3.5 
 
Plaatsen 7 en 8 op basis van SB punten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GSV doet het uitstekend op NK school schaken 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 15 juni, 2014 - 17:17 

Ingezonden door Carmen (moeder Silvan) 
Het NK schaken voor basisscholen werd op zaterdag 14 juni in Arnhem afgerond met de 
tweede speeldag. Het GSV schaakteam bestond uit Lodewijk van Vliet, Silvan Heijnen, 
Thijmen Nawijn en Annejan van den Dool. 

 

De 36 beste schaakscholen van Nederland deden mee en er werden in twee dagen negen 
partijen afgewerkt. Onze GSV schaaktoppers wisten er 4 te winnen, speelden 3 remise en 
verloren er 2. De mannen hadden een hele zware loting, want de twee verliespartijen bleken 
later tegen de nummers 1 en 2 van het toernooi te zijn geweest. De behaalde 11 
matchpunten bleken uiteindelijk goed voor een mooie gedeelde 6e plaats. Een keurig 
resultaat, de heren mogen trots zijn! 

Leuk om te weten: Lodewijk, Silvan en Thijmen zitten in groep 7 en zijn dus volgende jaar 
ook nog van de partij. Dat schept verwachtingen voor weer een mooi resultaat in 2015.    

 

Jelger scoort 3 punten op Nationale Pupillendag 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 juni, 2014 - 15:55 

Vandaag heeft Jelger als enige Paardenspronger meegedaan met de Nationale Pupillendag 
in Roosendaal. Vorig jaar plaatste geen enkele Paardenspronger zich voor dit toernooi, waar 
in het verleden toch veel Paardensprongers aan hebben deel genomen. 
 
Jelger speelde in de F categorie en won 3 van de 7 partijen. In de eindstand was dit goed 
voor de 37e plaats. Jelger was als 30e geplaatst volgens de ratinglijst dus goed gedaan. In de 
G categorie werd Lyne Bruggink Nederlands Kampioen. Met 7 punten uit 7 partijen liet de 
speelster van SC Assen iedereen achter zich. Onze felicitaties! 

 

 



 

Eelke prolongeert beide clubtitels 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 22 juni, 2014 - 16:12 

Afgelopen vrijdag zijn de laatste partijen in de interne competitie gespeeld. Vooraf was 

duidelijk dat Eelke moest winnen van Joep om de titel te prolongeren. Thijmen had alleen 

kans als Eelke zou verliezen. Zijn tegenstander vanmiddag, Martijn, was al zeker van de 

derde plaats. Eelke liet er geen gras over groeien en won heel snel van Joep. Thijmen had dit 

natuurlijk gezien en had dus geen kans meer op de titel. Ik denk dat de motivatie daardoor 

weg was. Niet veel later won Martijn de partij waarmee de interne competitie erop zit. 

 

 

Eelke is opnieuw clubkampioen waar misschien iedereen vooraf al rekening had gehouden. 

Maar eenvoudig ging het niet. De koningsgroep was dit seizoen van een hoog niveau. 

Iedereen bleek van iedereen te kunnen winnen. Tot de laatste ronden bleef het spannend 

wie zich mocht kronen tot clubkampioen. Dat belooft veel voor komend seizoen waarbij 

iedereen natuurlijk van Eelke wil winnen. Het mooie aan de competitie is dat spelers zich 

aan elkaar optrekken waardoor het niveau omhoog gaat. Joep eindigde als laatste in de 

groep maar laten we niet vergeten dat hij al jaren in de topgroep uitkomt.  

 



 

- 

In de bekercompetitie werd vanmiddag hier aan de keukentafel de finale tussen Martijn en 

Eelke gespeeld. In de finale is de bedenktijd met notatieplicht 35 minuten. De eerste partij 

was na 20 minuten gespeeld. Martijn verloor zijn dame en dan is het natuurlijk gespeeld. De 

tweede partij was van een veel hoger niveau. De partij werd beslist door verkeerd afruilen 

van Martijn. Beide spelers ruilden dames af met paard en loper. Martijn koos ervoor om de 

loper later te slaan met een torendreiging op de 7e rij. Wat Martijn niet gezien had dat dit 

voor Eelke te verdedigen was. Na deze fout gaf Martijn op. Eelke wint dus opnieuw de 

dubbel en kreeg, omdat hij vrijdag niet aanwezig was de bekers mee naar huis. De 

wisselbeker voor de bekercompetitie mag Eelke houden. Hij heeft deze beker drie keer op 

rij gewonnen. Deze afspraak hebben we jaren geleden gemaakt en nu is het voor de eerste 

keer zover! Er komt dus een nieuwe wisselbeker voor in de plaats. Woensdagmiddag spelen 

Silvan en Daniel hun partijen voor de derde plaats in de beker. Hoe dat afloopt lezen jullie 

natuurlijk op de site. 

 

Eelke’s schaak carrière gaat ook op Europees niveau verder. Zoals jullie op onze site hebben 

kunnen lezen verloor Eelke in Rijswijk de barrage voor een EK plaats tegen Liam Vrolijk. 

Deze week kreeg Eelke van de Schaakbond de uitnodiging om toch te gaan spelen op het 

EK. Het EK wordt na de herfstvakantie in Georgie gespeeld. Fantastisch nieuws voor Eelke 

en natuurlijk ook voor onze club!  

 

 

 



 

 

Derde plaats in de bekercompetitie gaat naar 
Silvan 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 26 juni, 2014 - 17:03 

De afgelopen weken spelen we in de interne- en beker competitie geregeld midweeks om 
alles voor de laatste clubmiddag te hebben gespeeld. Een match stond nog open, de strijd 
om de derde plaats in de bekercompetitie. Gisteren is de match tussen Daniel en Silvan 
gespeeld in "huize Heijnen".

 
  
Om kwart voor vier waren Daniel en ik ter plaatse waar de jongens plaats namen achter de 
eettafel. Na loting speelde Silvan eerst met zwart. Tijd op de klok 25 minuten per persoon, 
dus het kon wel even duren voordat beide partijen gespeeld zouden zijn. Gelukkig was het 
mooi weer, dus nam ik plaats op het terras in het zonnetje met een heerlijke kop koffie. In 
onze competities kan iedereen van elkaar winnen dus het was vooraf geen uitgemaakte 
zaak wie zou gaan winnen. In de interne competitie won Daniel een keer en speelde een 
keer remise tegen Silvan. Maar als Silvan echt scherp is dan kan het zomaar anders worden.  
 
Af en toe nam ik een kijkje bij het bord en zag twee zeer boeiende partijen waar beide 
spelers rustig de tijd namen. De eerste partij ging naar Silvan. In de tweede partij won Silvan 
een paard maar Daniel won niet veel later een loper terug. Ook had Daniel twee pionnen 
meer op het bord. Daniel probeerde in te breken op de koningsvleugel maar Silvan 
verdedigde de aanval prima en sloeg plotseling toe op de achtste rij. Twee keer winst voor 
Silvan die daarmee de derde plaats verovert in de bekercompetitie. Silvan is weer een beker 
rijker en zijn naam gaat de eregalerij in als derde in de bekercompetitie 2013 - 2014. 

 

 



 

 

Geslaagde laatste clubmiddag "in oude stijl" 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 juni, 2014 - 17:27 

Het is alweer twee jaar geleden toen we de laatste clubmiddag van het seizoen afsloten met 
de prijsuitreiking, buffet en een ouders tegen kinderen toernooi. De afgelopen twee 
seizoenen was het kampeerweekend de seizoen afsluiting. Ons kamp is dit jaar in 
september dus besloten we de oude traditie in ere te herstellen. Waarom ook niet want het 
was altijd super gezellig en ouders leerden andere ouders kennen. 

 
 
De laatste clubmiddag staat altijd in het teken van schaakspelletjes. De kinderen kozen 
vanmiddag massaal voor doorgeefschaak en spelen met gekleurde stukken. Het was ook 
traditioneel een clubmiddag met meer herrie in de zaal dan op gewone clubmiddagen, maar 
zo vlak voor de vakantie hoort dat er natuurlijk ook bij! 
 
Even na half zes was de prijsuitreiking met allereerst de laatste diploma's van het seizoen. 
Een bijzondere diploma uitreiking want ook vier "schaakmoeders" kregen hun diploma. Zij 
deden hun examen vlak na de WK voetbalmatch Australië - Nederland. Pieter van der Graaf 
is geslaagd voor zijn stap 2+ diploma. Daan en Silvan kregen hun stap 4 diploma uitgereikt 
en Daniel is de tweede Paardenspronger, na Eelke, die stap 5 heeft gehaald. Dan de 
schaakmoeders. Ellen (Pieter N), Monique (Daan en Roos), Betsy (Daniel) zijn allemaal 
geslaagd voor stap 2 en mijn ega, Anita, haalde een ruime voldoende voor de eerste stap. 
Het fotomoment leverde een mooi plaatje op. Twee moeders met zoon die gelijktijdig een 
diploma halen. Zelden of nooit gezien.  
 
Na de diploma's was het tijd voor het eremetaal. Pieter van Nes kreeg de beker talent van 
het jaar uitgereikt. Matthijs ontving de trofee die hoort bij de winnaar van het piramide 
schaken. Alle kinderen die niet in de prijzen vielen in hun groep kregen ter herinnering een 



 

medaille. Drie grotere exemplaren waren voor de nummers een t/m drie in de paarden, 
loper, toren en dame groep. Helaas waren niet alle kinderen aanwezig in de koningsgroep. 
Eelke heeft zijn bekers reeds thuis staan voor het clubkampioenschap en de winst in de 
bekercompetitie. Thijmen de nummer twee in de interne competitie had ook andere 
verplichtingen en krijgt zijn beker op een later moment. Ook Joep de nummer acht van de 
koningsgroep kon er niet zijn, hij heeft de medaille inmiddels ook in zijn bezit. Martijn kreeg 
uit handen van Evie de beker voor de derde plaats en Daniel, Silvan Daan en Lodewijk 
kregen een medaille in een opbergdoos mee ter herinnering voor het meespelen in deze 
zeer sterke competitie. 
 
Om zes uur was het tijd voor het buffet. Vijftien ouders hadden hiervoor iets gemaakt. In de 
kleine zaal leek het wel op een restaurant, de tafels waren rijkelijk gevuld met allerlei 
gerechten. Van soep, hartige taarten, pizza en nog veel meer tot ijs en andere toetjes. 
Iedereen liet het zich goed smaken getuige de lege schalen die er om half acht nog stonden. 
Na al dit lekkers was het natuurlijk schaken. Ouders tegen de kinderen. Twee seizoenen 
geleden wonnen de kinderen deze strijd maar vanavond waren de ouders net even sterker. 
Na een 25 - 25 tussenstand stond om kwart over negen de eindstand op het bord: 44 
tegen 39 in het voordeel van de ouders. 
 
Heel veel foto's zijn geplaatst in het fotoboek. 
 
Iedereen een hele fijne vakantie en tot 29 augustus op de eerste clubmiddag van het 
seizoen 2014 - 2015! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Silvan winnaar NOSBO GP klassement! 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 juni, 2014 - 19:31 

In de kantine van Iederz werd vanmiddag het laatste GP toernooi van dit seizoen gespeeld, 

GP NOSBO.  66 Kinderen hadden zich ingeschreven voor dit toernooi waaronder 7 

Paardensprongers en een stuk of 10 Duitse schakers uit Aurich. Silvan was vooraf de best 

geplaatste Paardenspronger in het GP klassement op de 5e plaats met uitzicht op meer. 

Silvan speelde in de C groep een uitstekend toernooi. Hij won de groep en scoorde daarmee 

veel punten terwijl de concurrenten punten lieten liggen. Na veel rekenwerk door de 

organisatoren bleek Silvan de winnaar te zijn van het NOSBO GP klassement, de eerste 

Paardenspronger die deze titel weet te winnen, gefeliciteerd! 

 

 
De beste 5 NOSBO GP spelers 

 

 
De C groep, met Silvan als winnaar 

  



 

 
En natuurlijk in clubkleuren met de bekers! 

Foto's ontvangen van Silvan's ouders. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nog meer Paardensprong vreugde aan de 
Peizerweg 
Ingezonden door Ronald van Nimwegen op 28 juni, 2014 - 22:51 

Het werd een historische middag voor Silvan, winst in de C groep en naar huis als winnaar 
van het NOSBO GP klassement. Een bijzondere prestatie. Maar naast Silvan waren nog 6 
Paardensprongers aanwezig op het laatste GP toernooi. Drie daarvan vielen in de prijzen, 
Eline, Hugo en Nick. 
 

 
 
In de B groep had Lodewijk een zware middag. Deze groep was sterk bezet met twee Duitse 
spelers waarvan je niet weet hoe sterk zij zijn. Ik was een uurtje aan de Peizerweg en zag 
Lodewijk rustig spelen. Een groot verschil met eerder dit seizoen, toen hij heel vaak onrustig 
achter het bord zat en zich makkelijk liet afleiden. Geen prijs vanmiddag voor Lodewijk, 
maar met twee punten en een positief toernooi resultaat toch een goed toernooi. 
 
In groep D drie Paardensprongers, de beide Pieters en Eline. Eline heeft dit seizoen weinig 
gespeeld in de GP cyclus maar ze is het zeker niet verleerd. Ik zag een mooie partij van haar 
in de 7e ronde en ze won van beide Pieters. Met 5 punten werd Eline tweede in de groep, 
een mooi resultaat. De beide Pieters speelden remise tegen elkaar. Pieter N werd 4e en 
Pieter G 5e in de groep. 
 
Bovenstaande foto werd doorgestuurd door Ronald (vader van Nick). Nick won vanmiddag 
voor het eerst op een GP toernooi zijn groep (F). Nick schaakt pas sinds september. Op de 
Dom Helder Camara School waar ik hem op school schaken les gaf viel Nick mij meteen op. 
Dit is er een die een "hele grote meneer" kan worden in het schaken. En warempel ik lijk 



 

gelijk te krijgen. Nick won zijn eerste beker op het Groninger Basisscholenkampioenschap 
waarna ik hem en zijn ouders adviseerde naar de club te komen. Immers daar leer je nog 
veel meer met sterkere tegenstanders. Sinds die tijd gaat het hard met Nick. Op bijna ieder 
toernooi waaraan hij meedoet valt Nick in de prijzen. En zijn rating gaat na dit toernooi heel 
hard richting de 700 punten, fantastisch gedaan Nick! 
 
In groep F speelde Hugo vandaag zoals het hoort, rustig en geconcentreerd. Hugo laat zich 
vaak afleiden en speelt soms veel te snel. Dit zien we geregeld bij de jongere kinderen en 
kunnen we erop trainen. Want het kost je gewoon punten (en rating) wat eigenlijk niet 
nodig is. We zien bij Hugo een grillig verloop in zijn rating die op dit moment gewoon veel te 
laag is voor wat hij kan. Gelukkig ging het vanmiddag goed. Hugo scoorde 5 punten, een 
gedeelde eerste plaats maar op WP ging Hugo met zilver naar huis.  
 
Dank aan de organisatoren van het laatste GP toernooi dit seizoen. Bij de prijsuitreiking 
ging iedereen met een medaille naar huis. 

 


