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Gasttraining door 
grootmeester Sipke Ernst! 

       

 
 
Omdat Justus een tijdje geleden een groep 
had gewonnen bij de GP GasTerra, geeft 
grootmeester Sipke Ernst van 18.30 tot 19.30 
uur (iets uitloop mogelijk) een schaaktraining 
in de Octopus. 
 
Justus heeft ook al een spreekbeurt gehouden 
over schaken en is er helemaal klaar voor. 
Kom morgen allemaal naar de Octopus: het is 
voor iedereen een heel leerzame training! 
 
 

Zaterdag 21 april: GP Bob Romijn! 
       
Zaterdagmiddag 21 april in het dan zover, dan 
organiseren we de Grand-Prix Bob Romijn in 
het Postillion Hotel aan de Emmalaan (vlakbij 
de A28). 
 
Ik zou het erg leuk vinden als jullie allemaal 
aan het toernooi willen meedoen. De 
aanmelding start om 12.30 uur en de 
prijsuitreiking is om ongeveer 17.15 uur. 
 
Dit is de inschrijfpagina: het handigste is dat je 
aan mij doorgeeft dat je mee wilt doen, dan 
schrijf ik je in! 
 

Oproep aan de ouders: we zijn op zoek naar 
tafelleiders. Als je de schaakregels kent, meld 
je dan bij mij aan. 
 

Haren 1 in NJC-finale! 
       
Het eerste NJC-team heeft zich op 16 maart 
geplaatst voor de finale door Ten Boer met 2½-
1½ te verslaan in het Postillion Hotel!  
 
Doordat Loek in een vooruitgespeelde partij na 
een spannend paardeindspel van Daan 
Noordenbos had verloren, moesten Joris, Tim 
& Bart aan de bak. Dat deden ze met verve: Tim 
& Bart wonnen vrij regelmatig en Joris bereikte 
na vele avonturen de veilige remisehaven 
tegen Angstgegner Gerbrich Kroon.  
Nu op naar de finale op vrijdag – ook weer in 
het Postillion – tegen het verrassende MSV 
Meppel, dat Staunton – onafgebroken winnaar 
van de NJC – versloeg.  
 
Ons tweede NJC-team bleef niet achter en 
bond De Paardensprong 2 met 4-0 aan de 
zegekar door overwinningen van Jesper, Lukas, 
Timo & Matthijs. Ere wie ere toekomt, het 
hoogtepunt was het slot van de partij van Lukas 
(zwart) tegen Rens Hegeman (zie diagram):  
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24...Te6-e3!! 25. Dd3-f5 Te3xg3+ 26. Kg1-h1 
Tg3-g1+ 27. Kh1xg1 Dd6-h2 mat. 
 
Gedetailleerde uitslagen kruisfinales. 
 

Thieme wint met GSV 
Groninger halve finale! 

       
De Groninger Schoolvereniging, met Thieme 
op bord 3, heeft zich overtuigend geplaatst 
voor de finale van het basisscholenkampioen-
schap, komende zaterdag in De Wilp. Ik meen 
dat alleen een gelijkspel werd toegestaan aan 
De Zaaier uit Delfzijl. 
 
Ik heb een paar partijen van Thieme van een 
afstandje kunnen volgen. In de opening was hij 
soms wat slordig waardoor hij in een paar 
gevallen vanuit achterstand moest 
‘terugvechten’. Dat deed hij bijna steeds met 
verve en vond hij in vaak hectische stellingen 
de beste zetten. 
 
Ook Justus deed mee met zijn Sint Nicolaas-
school. Het team draaide steeds in de bovenste 
helft van de middenmoot mee en mocht in de 
laatste ronde aantreden tegen GSV 1. 
Een stunt werd het niet maar de Sint Nicolaas 
eindigde keurig in de brede middenmoot, net 
als De Borg en De Linde, met Eva Over in de 
gelederen (die op de vrijdagen ervoor nog bij 
ons kwam oefenen). 
 

Olivier & Dido in de prijzen! 
       
Op 17 februari was het De Paardensprong-
jeugdtoernooi in het Harens Lyceum 
tegenover de Hortus. 
 

 
 
Op de foto zien jullie een trotse Olivier & Dido 
gearmd staan met ook nog een grote beker in 
de hand! 
Ze speelden in de open groep en scoorden 
allebei 4 punten uit 8 partijen. Voor Dido 
betekende dat de 1e prijs in de H-categorie en 
voor Olivier de 3e prijs in de G-categorie! 
Hoe ze het voor elkaar kregen in een groep 
van 104 deelnemers weet ik ook niet, maar in 
de 7e ronde speelden ze tegen elkaar. Olivier 
won… 
 
Loek en ook Jaël deden mee in de topgroep. 
Loek scoorde 4 uit 6 en werd 4e. Jaël speelde 
3 punten bijeen en werd 8e in een groep van 
15. 
 
Zusje van Loek, Floor, deed ook in de open 
groep mee en ik hoorde haar zeker twee keer 
vrolijk “Schaapmat!” roepen (ze won drie 
partijen). 
 
Eindstanden Topgroep & Open groep. 
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Dido & Olivier deden op 10 maart ook mee 
met de Grand-Prix in Leek. Ze speelden beiden 
in groep D en hadden het zwaar te verduren. 
 
Dido kwam uit op 2½ punt: als hij leert dat 
aanvallen met maar een paar stukken niet 
voldoende is, gaat hij nog veel meer punten 
scoren. 
Olivier speelde een aantal spannende partijen 
waar een paar keer het dubbeltje net de 
verkeerde kant op viel. Hij scoorde 2 punten 
uit 7 partijen. 
 
Hoogtepunt was natuurlijk de onderlinge 
strijd, in de laatste ronde. Er gebeurde van 
alles – dan stond Dido beter, dan weer Olivier. 
Uiteindelijk trok Olivier – bijna traditioneel – 
aan het langste eind. 
 
Uitslagen en eindstanden van dit toernooi. 
 
 

Teamdebuut  
Olivier, Dido, Marc & Maksim 

       
Het was voor Olivier, Dido, Marc & Maksim 
de eerste keer dat ze samen in een team 
speelden bij het NOSBO-E-
teamkampioenschap op 17 maart in het 
Denksportcentrum. 

 
Alleen Marc & Maksim wisten een partij te 
winnen, maar ik weet zeker dat ze alle vier 
enorm veel hebben geleerd die middag. 
 
O ja, ook Joris, Vincent, Tim & Bart hadden 
zich aangemeld voor het AB-
teamkampioenschap. Maar zij waren het team 
dat zich had aangemeld en werden zonder te 
spelen kampioen! 
Er was wel een standaard voor het winnende 
team, die Maksim – tezamen met alle 
medailles – graag in ontvangst nam! 
 
Uitslagen, eindstand E-teamkampioenschap. 
 

Musical Lang leve de Koningin 
       

 
 
Op zaterdag 21 april en zondag 22 april speelt 
Musicalschool Groningen in het der Aa-
theater de musical Lang leve de Koningin. De 
musical is een eigen bewerking van het boek 
van Esmé Lammers. 
Er is muziek uit o.a. Grease, uit Junglebook, 
van Abba, Nena en Michael Jackson, gespeeld 
door een live band. Zie voor meer informatie. 
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Loek’s Hoekje 
       
Loek’s Hoekje is voor een keertje terug: 
 

 
Zwart aan zet. 
 
Deze keer een stelling uit een partij die hij 
onlangs speelde met de Groninger Combinatie 
in de KNSB-competitie. 
 
Zijn tegenstander heeft net zijn witte loper 
naar f3 gespeeld om het schaak op te heffen 
en om de zwarte dame van Loek op c6 aan te 
vallen. 
Tegelijkertijd bood Loek’s tegenstander 
remise aan. Loek ging overleggen met zijn 
teamleider en vroeg of hij remise mocht 
spelen. Die zei dat hij door moest spelen en 
bijna meteen toen Loek weer op zijn stoel zat, 
speelde hij de winnende zet (waarvan zijn 
tegenstander denk ik bijna van z’n stoel viel)! 
 
Als je die zet ziet en welke zetten dan volgen, 
dan mag je je oplossing sturen naar 
schaakstelling@schaakclubharen.nl en loot je 
mee voor een schaakpresentje! De stelling 
komt volgende week ook in het Harener 
Weekblad te staan.  
 

Tussenstanden per 30 maart 
 

Topgroep 
1.  Jesper Spanjer         14½ -  16 
2.  Timo Sagel            12 -  17 
3.  Matthijs Eikelaar       11  -  17 
4.  Lukas Petzinger       10½ -  18 
5.  Thieme Dijksterhuis       4 -  13 
6.  Lucas Kielman          4 -  16 
7.   Einar Sagel             3 -  19 
 

A-groep 
1.   Olivier Kollen          18 -  24 
2.  Nino Bruiniers         16 -  23 
3.  Dido Kollen           13 -  24 
4.  Peleg Ben Ezra         12 -  25 
5.  Justus van der Feen    10½ -  19 
6.  Marc Mulder           8 -  19 
7.  Jarno Stevens          7½ -  21 
8.  Joppe Boonstra         7 -  9 
9.  Sem Kamp             4 -  5 
10. Maksim Yakovlev         2 -  24 
 
Beker 
1.  Nino Bruiniers         62 -  38 
2.   Matthijs Eikelaar       60 -  25 
3.  Olivier Kollen          55 -  28 
4.  Peleg Ben Ezra         50 -  33 
5.  Einar Sagel            42 -  21 
6.  Jarno Stevens          41 -  20 
7.   Justus van der Feen     39 -  18 
8.  Thieme Dijksterhuis     37 -  20 
9.   Jesper Spanjer         31  -  12 
10. Timo Sagel            31 -  15 
11. Marc Mulder          31 -  19 
12. Maksim Yakovlev       29 -  18 
13. Joppe Boonstra        28 -  18 
14. Dido Kollen           26 -  17 
15. Lucas Kielman         15 -  20 
16.  Lukas Petzinger        15 -  9 
17. Merlijn Eckhardt       12 -  10 
18. Lucienne Kleijn           7  -  5 
19. Rick Damhof               7  -  10 
20. Sem Kamp              3  -  2 
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Kalender 
       
April 
vr    6  18.30 Gasttraining door grootmeester  
       Sipke Ernst 
za    7  NOSBO BSK Finale 2018 | De Wilp 
ma   9  Training stap 4 & 5 
wo 11 Training 1 t/m 3 
vr  13 Groeps- en bekerpartijen 
za  14 Open pupillenkampioenschap | 
       Hunzeborgh, Groningen 
ma 16 Training stap 4 & 5 
wo 18 Training stap 1 t/m 3 
vr  20 Finales NJC | Postillion Hotel Haren 
       Om de 1e plaats: Haren-MSV Meppel 
       Om de 9e plaats: Haren 2-Staunton 2 
za  21 GP Bob Romijn | Postillion Hotel 
ma 23 Training stap 4 & 5 
wo 25 Training stap 1 t/m 3 
vr  27 GEEN competitie (Koningsdag) 
ma 30 GEEN training (meivakantie) 
 
Mei 
wo   2  GEEN training 
vr    4  GEEN competitie 
ma   7  Training stap 4 & 5 
wo   9  Training stap 1 t/m 3 
vr  11 GEEN competitie (dag na Hemelvaart) 
ma 14 Training stap 4 & 5 
wo 16 Training stap 1 t/m 3 
vr  18  Groeps- en bekerpartijen 
ma 21 GEEN training (2e Pinksterdag) 
wo 23 Training stap 1 t/m 3 
vr  25 Groeps- en bekerpartijen 
ma 28 Training stap 4 & 5 
wo 30 Training stap 1 t/m 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juni 
vr    1  Groeps- en bekerpartijen 
ma   4  Training stap 4 & 5 
wo   6  Training stap 1 t/m 3 
vr    8  Snelschaakkampioenschap 
zo  10 Duits-Nederlands Jeugdschaaktoernooi 
       (nadere details volgen) | Bourtange 
ma 11 LAATSTE training stap 4 & 5 
wo 13 LAATSTE training stap 1 t/m 3 
vr  15 18.30 Prijsuitreiking competitie 
za  16 GP NOSBO/FSB | Hoogkerk  
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