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Schaken op Schier! 
       

 
 
Komende zaterdag 13 oktober vindt de 
opening van Schaakeiland Schiermonnikoog 
plaats, of in het Engels: Isle of Chess. Er zijn 
die dag allerlei leuke activiteiten op het eiland, 
met als klapper natuurlijk de derde editie van 
het Lytje Willem Grand Prix-toernooi. 
 
Zie de NOSBO-pagina met een overzicht van 
alle activiteiten, het is ook een idee om er een 
uitstapje voor het hele gezin van te maken. Als 
je wilt meedoen, geef het dan aan mij door: 
dan geef ik je op. 
 
Zie ook het artikel Schiermonnikoog wordt 
eerste schaakeiland ter wereld in het Dagblad 
van het Noorden. 
 

A-team in de middenmoot  
van de JCC Promotieklasse A 

       
De eerste wedstrijd voor de Promotieklasse A 
van de landelijke Jeugdclubcompetitie speelde 
het A-team in onze eigen Octopus met als 
tegenstander het Talententeam JeugdSchaak 
Noord A2. 
 
Joris trad aan tegen de ons welbekende 
Tijmen Hofstra. Tijmen offerde een pion en 
Joris kreeg de iets betere stelling maar die was 
niet voldoende voor de winst: remise. 

Tim had door huiselijke omstandigheden – zijn 
zusje had muffins laten aanbranden waardoor 
er een brandlucht in huis hing – weinig 
geslapen en dat was op het schaakbord te 
zien. Hij liet zich in een Franse opening de 
(Franse) kaas van het brood eten en tegen de 
zwarte pionnenovermacht van Christian 
Torensma was uiteindelijk geen kruit 
gewassen. 
 
Invallers Jesper en Timo streden voor wat ze 
waard waren. Jesper hield keurig stand tegen 
de talentvolle Johnny Albadeen en stond in de 
eindstand zelfs ietsje beter: remise. 
Timo voelde zich op een gegeven moment 
genoodzaakt een stuk te offeren en, wat hij 
ook probeerde, dat was niet meer recht te 
breien. Eindstand: een 3-1 nederlaag. 
 
Haren A1      1134-Tal.team JSN A2   1523 1-3 
1.Joris Spanjer  1600-Tijmen Hofstra    1657  ½-½ 
2.Tim Bredek   1152-Christian Torensma 1565  0-1 
3.Jesper Spanjer 974-Johnny  Albadeen   1414  ½-½ 
4.Timo Sagel      811-Dylan Torensma    1455  0-1 

 
Op zaterdag 29 september toog de auto van 
Astrid, de moeder van Bart, met Bart, Joris, 
Tim en coach Kees aan boord naar Gouda. Het 
was niet gelukt om een vierde man te vinden. 
In Gouda aangekomen was het even draaien 
en keren om het Denksportcentrum te vinden: 
het bevond zich op een industrieterrein. 
 
In de wedstrijd tegen Messemaker A1, van de 
organiserende vereniging, bouwde Joris met 
wit langzamerhand zijn voordeel en bewees 
hij in het eindspel gewoon de betere schaker 
te zijn. 
 
De tegenstander van Tim (met zwart) maakte 
in de opening een fout door met zijn paard op 
e5 te slaan. Tim kreeg al snel een 
overweldigende stelling: 
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Stelling na 18. Th1-f1. Zwart (Tim) aan zet. 
 
Hoe had Tim zijn tegenstander spectaculair in 
twee zetten mat kunnen zetten? 
Tim speelde 18…Tg8-g2+ en won daarna 
langzamerhand maar zeker de partij door zijn 
tegenstander op de 57e zet mat te zetten. 
Bart moest toen in geval remise houden om 
de winst binnen te spelen. Hij kwam goed te 
staan, alleen stond zijn koning wat open en 
bloot in het open veld. Na wat dameschaakjes 
van zijn tegenstander durfde hij het niet aan 
om, ten koste van wat pionnen, zijn koning in 
veiligheid te brengen en te vertrouwen op zijn 
vrijpion. Maar goed, toch belangrijk dat halfje 
dat de jongens de overwinning bracht: 2½-1½. 
 
Messemaker A1    819-Haren A1   1296 1½-2½ 
1.David Avedissian 1322-Joris Spanjer 1600   0-1 
2.Nuno Scholten    746-Tim Bredek   1152   0-1 
3.Yann Rey         523-Bart Siebring  1136   ½-½ 
4.Ingo v.Oldenborgh 686-NO              1-0 R 

 
De volgende tegenstander was Spijkenisse A2, 
dat ook met drie man opkwam waardoor de 
wedstrijd begon met een 0-0 stand en de boys 
2 punten moesten scoren om te winnen. 
 
 

Joris speelde met zwart tegen de jonge (F-
categorie!) en talentvolle Ansh Jakhari. Joris 
kwam lichtelijk passief uit de opening maar 
wurmde zich langzaam los. Hij kreeg nog een 
gevaarlijke vrijpion maar die was net niet 
voldoende voor de winst: remise. 
 
Het lijkt net of Tim zijn speelstijl heeft 
veranderd. Waar hij voorheen vaak 
positionele partijen speelde, kreeg hij nu ook 
weer een gooi-en-smijtopening op het bord. 
Hij kwam daar goed doorheen, moest nog 
even een schijnaanvalletje opvangen en 
wikkelde toen af naar een gunstig eindspel. En 
toen gebeurde er iets opmerkelijks. Er werden 
lopers afgeruild en Tim sloeg met de toren 
terug, met schaak. Zijn tegenstander had 
echter een goede torenzet gezien en gaf ook 
schaak. Tim pakte de toren van zijn 
tegenstander, zette deze terug en zei: “Je 
staat schaak!” Tim liet zijn tegenstander een 
koningszet doen, terwijl die het schaak had 
moeten opheffen waardoor Tim de toren had 
gewonnen. Erg sportief van Tim om dat niet te 
eisen – vond ook de teamleider van de 
tegenstander –, mede omdat hij vertrouwde 
op zijn betere stelling die hij later ook tot 
winst voerde. Een volgende keer in een 
minder gunstige stelling zou ik zeggen: eisen 
dat je tegenstander met de toren zet! 
 
Bart speelde een spannende partij, waarin hij 
op een gegeven moment een 
aanvalscombinatie uitvoerde die niet 
helemaal klopte. Hierdoor kon zijn 
tegenstander de aanval opvangen en toeslaan 
met zijn aanval. Eindstand: 1½-1½! 
 
Haren A1     1296-Spijkenisse A2   1260 1½-1½ 
1.Joris Spanjer 1600-Ansh Jakhari    1526   ½-½ 
2.Tim Bredek   1152-Denny Keetelaar 1058   1-0 
3.Bart Siebring 1136-Vinh Nguyen Q.  1195   0-1 
4.NO            -NO                 0-0 R 
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Het A-team staat keurig netjes in de 
middenmoot, op de zevende plaats van de 
veertien teams, in de tussenstand na drie 
ronden. 
 
Om alvast te noteren, de data van de 
volgende gezamenlijke ronden zijn: 
zaterdag 10 november in Amsterdam en op 
zaterdag 1 december in Leeuwarden. 
 
(De rating van de spelers betreft de KNSB-rating of 
de -jeugdrating.) 

 

Marc & Matei bij het  
Stappenkampioenschap 

       

 
Matei links vooraan achter de witte stukken. 
 
Marc en Matei deden op zaterdag 8 
september mee aan het NOSBO-
Stappenkampioenschap in Hoogkerk. Het 
leuke van dit toernooi dat iedereen speelt in 
de groep met kinderen die dezelfde stap 
hebben behaald. Matei speelde in de staploze 
groep en Marc in de stap 1-groep. 
 
Matei heeft veel geleerd tijdens het toernooi: 
dat je de partij moet opbouwen volgens de 
gouden regels en dat je bijvoorbeeld niet 
meteen met de g-pion moet gaan lopen en dit 
moet beperken tot één stapje. Ook het in de 
gaten houden van de zetten van de 
tegenstander is van belang. Hij toonde veel 

vechtlust en wist 3 overwinningen te behalen 
in 7 partijen, met ook een paar interessante 
eindspelen. 
 
Marc bouwt zijn partijen al heel goed op en 
speelde een paar goede partijen. Later op de 
middag leek hij wat vermoeid te worden 
waardoor hij wat steekjes liet vallen. Al met al 
scoorde hij 3½ punt in 7 partijen. 
 
Zie ook het verslag en de eindstanden op de 
NOSBO-site. 
 

Tussenstanden per 5 oktober 
 

Topgroep 
1.  Matthijs Eikelaar        4  -  4 
2.   Justus van der Feen      2  -  3 
3.  Lucas Kielman          2  -  4 
4.  Thieme Dijksterhuis      ½ -  1 
5.  Einar Sagel             ½ -  2 
6.  Nino Bruiniers          0  -  4 
A-groep 
1.  Benjamin Tipping        4  -  4 
2.  Diana Koolman        3½ -  6 
3.  Marc Mulder           3  -  5 
4.  Daniël Tipping          3  -  6 
5.   Merlijn Eckhardt        2  -  4 
6.  Jarno Stevens           2  -  5 
7.  Matei Crismaru         ½ -  5 
8.   Maksim Yakovlev         0  -  0 
Beker 
1.   Benjamin Tipping       16  -  8 
2.  Diana Koolman        15  -  6 
3.  Jarno Stevens          14  -  7 
4.  Daniël Tipping          7  -  5 
5.  Matthijs Eikelaar        6  -  2 
6.  Justus van der Feen      6  -  3 
7.  Merlijn Eckhardt        6  -  6 
8.  Thieme Dijksterhuis      4  -  2  
9.  Marc Mulder           4  -  4 
10. Nino Bruiniers          3  -  2 
11. Lucas Kielman          3  -  4 
12. Matei Crismaru         0  -  1 
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Oplossing stelling van Tim: 
18…Td8xd3+! 19. c2xd3 Df3xd3 mat! 

 

Kalender 
       
Oktober 
ma   8  Training stap 4 t/m 6 
wo 10  Training stap 1 t/m 3 
vr  12  Groeps- en bekercompetitie 
za  13  3de Lytje Willem GP-toernooi 
       Schiermonnikoog 
ma 15  Training stap 4 t/m 6 
wo 17  Training stap 1 t/m 3 
vr  19  Groeps- en bekercompetitie 
za  20  GP Hoogeveen 
ma 22  GEEN training (herfstvakantie) 
wo 24  GEEN training 
vr  26  GEEN competitie 
ma 29  Training stap 4 t/m 6 
wo 31  Training stap 1 t/m 3 
 
November 
vr    2  Groeps- en bekercompetitie 
ma   5  Training stap 4 t/m 6 
wo   7  Training stap 1 t/m 3 
vr    9  Groeps- en bekercompetitie   
za  10  4e en 5e ronde Promotieklasse A 
       Amsterdam 
ma 12  Training stap 4 t/m 6 
wo 14  Training stap 1 t/m 3 
vr  16  Groeps- en bekercompetitie 
za  17  GP Philidor/Hennie Collignon 
       Leeuwarden 
ma 19  Training stap 4 t/m 6 
wo 21  Training stap 1 t/m 3 
vr  24  Groeps- en bekercompetitie 
zo  25  GP Veendam 
ma 26  Training stap 4 t/m 6 
wo 28  Training stap 1 t/m 3 
vr  30  Groeps- en bekercompetitie 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
December 
za    1  6e en 7e ronde Promotieklasse A 
       Leeuwarden 
       GP GasTerra Groningen 
ma   3  Training stap 4 t/m 6 
wo   5  Training stap 1 t/m 3 
vr    7  Groeps- en bekercompetitie 
ma 10  Training stap 4 t/m 6 
wo 12  Training stap 1 t/m 3 
vr  14  Groeps- en bekercompetitie 
ma 17  Training stap 4 t/m 6 
wo 19  Training stap 1 t/m 3 
vr  21  Groeps- en bekercompetitie 
ma 24  GEEN training (kerstvakantie) 
wo 26  GEEN training 
vr  28  GP Schaakfestival 
       ACLO Groningen 
       GEEN competitie 
ma 31  GEEN training 
 
Januari 
wo   2  GEEN training 
vr    4  GEEN competitie 
vr    4- 
za    5  NOSBO PJK 
ma   7  Training stap 4 t/m 6 
wo   9  Training stap 1 t/m 3 
vr  11  Groeps- en bekercompetitie 
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