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Worden kinderen  
slimmer van schaken? 

       
De Rijksuniversiteit Groningen voert een 
grootschalig wetenschappelijk onderzoek uit 
of kinderen slimmer worden van schaken.  
 
Een vriendelijk verzoek aan de ouders/ 
verzorgers van basisschoolkinderen – ook als 
het kind niet schaakt – om mee te doen door 
deze online-vragenlijst in te vullen: het duurt 
ongeveer dertig minuten. De uiterste 
invuldatum is 25 november a.s. 
 
Namens Wija Guo & Welmoed Wester heel 
erg bedankt! 
 

A-team strijdt voort 
       

 
 
Op zaterdag 10 november togen Joris, Tim en 
Bart – een vierde man kon door allerlei 
redenen niet worden opgetrommeld – samen 
met teamleider Kees per trein naar 
Amsterdam voor de gezamenlijke vierde en 
vijfde ronde van de Promotieklasse A van de 
landelijke Jeugdclubcompetitie. De vroege 
treinreis – de drie boys waren in Assen 
ingestapt en we konden aan een vierzits zitten 
– en het korte metroritje verliepen vlekkeloos 
en precies om 10.00 uur stapten we het 
Cygnus Gymnasium binnen – speellocatie van 

het roemruchte VAS (Vereenigd 
Amsterdamsch Schaakgenootschap) aan de 
Ceintuurbaan, een soort snelweg midden in de 
stad. 
 
Iets later dan gepland startte de eerste 
wedstrijd tegen De Waagtoren A1 uit Alkmaar 
en we begonnen dus met een 1-0 achterstand. 
Joris werd in een Italiaanse opening 
overrompeld en moest alle zeilen bijzetten om 
niet meteen onder de voet te worden 
gelopen. Hij bleef nog wel overeind staan 
maar met de koning in het midden was het 
uiteindelijk vechten tegen de bierkaai. 
 
De tegenstander van Tim koos met zwart in de 
Siciliaanse opening een opstelling met g7-g6 
en Tim leek druk te krijgen over de c-lijn. 
Opvallend was dat in deze partij pas na 2½ uur 
spelen de eerste pion werd afgeruild! Tim 
probeerde in het eindspel nog wel het zwarte 
kamp binnen te dringen maar dat lukte niet: 
remise. 
 
Alhoewel hij de partij uiteindelijk verloor, was 
de partij van de dag die van Bart. Ik kan er van 
alles over vertellen en Bart nog veel meer – na 
afloop van de partij heeft hij nog lang 
geanalyseerd met zijn tegenstander – maar ik 
zou zeggen: naspelen die partij. 
 
Wit: Chaim Bookelman (1704) 
Zwart: Bart Siebring (1111) 
1. c4 c5 2. Pc3 Pf6 3. e4 d6 4. d3 g6 5. Pge2 Lg7 
6. g3 0-0 7. Lg2 Pc6 8. 0-0 Lg4 9. h3 Ld7 10. Le3 
Dc8 11. Kh2 Tb8 12. Dd2 Pe5 13. f4 Pc6 14. g4 
e6 15. Pg3 a6 16. a4 h6 17. f5 Pe5 18. Lf3 g5 19. 
Pce2 Dd8 20. a5 b5 21. Tac1 b4 22. d4 Pxf3+ 
23. Txf3 Lc6 24. d5 exd5 25. cxd5 Lb5 26. e5 
Lxe2 27. Pxe2 Pe4 28. Dd3 Lxe5+ 29. Kg2 Pf6 
30. Dxa6 Ta8 31. Dc4 Txa5 32. h4 Lxb2 33. Tb1 
Ld4 34. hxg5 Lxe3 35. Txe3 hxg5 36. Th3 Te8 
37. Tbh1 Kf8 38. Pg3 Ta3 39. Th8+ Pg8 40. T1h7 
b3 41. Dc3 Ta2+ 42. Kf3  
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Bart heeft een hele goede partij gespeeld en er 
was nog steeds geen man overboord geweest 
als hij, in tijdnood, 42…Te8-e5 had gevonden! 
42…b2 43. Dg7+                      1-0 
 

 
 
Haren A1     1296-De Waagtoren A1  1705 ½-3½ 
1.Joris Spanjer  1610-Kevin Brands      1830  0-1 
2.Tim Bredek   1168-Klaas Jan Koedijk   1751  ½-½ 
3.Bart Siebring 1111-Chaim Bookelman 1704  0-1 
4.NO            -Milan de Boer    1534  0-1 R 

 
 

De volgende wedstrijd bracht ons Moira 
Domtoren A1 uit Utrecht als tegenstander. 
Joris revancheerde zich voor de eerste partij 
en bouwde zijn stelling op zijn vertrouwde 
manier op tegen de Koningsindische 
verdediging van zijn tegenstander. Volgens mij 
is het evenwicht nooit gebroken geweest en 
was remise de logische uitslag. 
 
Tim werd een beetje verrast door de opening, 
het Evansgambiet: 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 
Lc5 4. b4!? – ik denk dat hij het voor het laatst 
tegen Loek op het bord heeft gehad. Hij ving 
het redelijk goed op en zijn tegenstander koos 
het verkeerde plan. Tim kwam uiteindelijk in 
een dubbel toreneindspel een paar pionnen 
voor te staan en de winst leek een kwestie van 
tijd. Maar juist op zulke momenten is het 
oppassen geblazen… Tim speelde in die fase 
iets te snel. Zijn tegenstander verdubbelde 
opeens zijn torens op de h-lijn en dreigde mat, 
wat Tim alleen op straffe van torenverlies kon 
voorkomen… Hij kon zich wel voor z’n kop 
slaan. 
 
Bart was denk ik wat vermoeid door de eerste 
partij. Zijn tegenstandster kreeg in de 
Koningsindische partij alles wat een 
zwartspeler wil hebben en Bart kwam er, 
ondanks hevig tegenspartelen, niet aan te pas. 
 
Ook de terugreis verliep vlot – met een 
eetstop op Utrecht Centraal – maar de 
vermoeidheid sloeg na een lange dag bij 
menigeen wel toe. 
 
Na vijf ronden staat het A-team op de 
twaalfde plaats in de Promotieklasse A. Nog 
alle kans om in de laatste twee gezamenlijke 
ronden, die op zaterdag 1 december in 
Heerenveen (!) op de rol staan, nog een paar 
plaatsjes te stijgen. 
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Wit schaft 
de Joint Strike Fighter aan 

 

 
 
Schaken zal waarschijnlijk nooit meer 
hetzelfde zijn. Wit heeft namelijk 
bekendgemaakt over te gaan tot de aanschaf 
van een JSF. Het gevechtsvliegtuig komt in de 
plaats van de damepion. 
 
“De JSF kan vooruit, achteruit, schuin en bijna 
2.000 kilometer per uur,” vertelt de witte 
koning trots. “We hopen zo een beslissend 
voordeel te boeken op zwart, dat voor zijn 
verdediging anno 2018 nog steeds leunt op 
twee torens en een paar pionnen. Als we het 
slim spelen, is het spel binnen één zet voorbij. 
Het zogenoemde Joint Strike Fighter-mat.” 
 
Toch is niet iedereen blij met de zet van wit. 
Schaakbond FIDE waarschuwt zelfs voor een 
wapenwedloop: “Het machtsevenwicht dat dit 
spel eeuwenlang in balans heeft gehouden, 
dreigt ernstig verstoord te raken. Nu wit een 
JSF heeft, wil zwart er natuurlijk ook een. 
Straks heeft elke speler vijftien kernwapens en 
een koning. Dat lijkt ons geen goede 
ontwikkeling. Als we niet oppassen, zal het 
karakter van het spel onherroepelijk 
veranderen. Dan stapt iedereen over op 
dammen.” 
 
Volgens wit zijn de angsten van FIDE 
ongegrond. “Door de JSF zal het spel juist 
leuker worden. Er is namelijk een veel grotere 

kans dat een van de twee partijen wint. Wie 
houdt er nou van een saaie patstelling? 
Bovendien kan zwart ook wel een JSF 
aanschaffen maar daar hebben ze niets aan. 
Wit is namelijk eerst aan zet.” 
 
Door zwart wordt er overigens minzaam 
gekeken naar de JSF. “De tijden van dit soort 
oorlogsvoering zijn voorbij. Wij investeren ons 
geld in goed onderwijs, blockchain en de zorg. 
Uiteindelijk zal dat ons grotere winsten 
opleveren dan een vliegtuig.” 

Jop Eikelboom, Peter Buurman 
(De Speld, 31 oktober 2018) 
 

P.S. Wie ziet welke stukken niet goed staan op 
het schaakbord? 
 
 

Paco Ŝako: een nieuw schaakspel! 
     

 
 
Misschien leuk om op je verlanglijstje voor 
Sinterklaas te zetten: Paco Ŝako. Het is een 
schaakspel met vier uitdagende spelregels:  

1. Creëer een eenheid 
2. Een eenheid bewegen 
3. Het vrijspelen 
4. De schakeling. 

 
Alles over de spelregels en hoe Sinterklaas het 
kan bestellen: zie de website. 
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Heksenketelspektakelstelling 
     
Op de laatste vrijdagavond voor de 
herfstvakantie kwam in de partij tussen Matei 
(wit) en Marc (zwart) de volgende stelling op 
het bord. 
 
Zoals jullie kunnen zien hebben de witte 
lopers de zwarte toren en de dame 
aangevallen en de zwarte loper de witte toren 
en de dame! Verder staat Matei een stuk voor 
tegen twee pionnen van Marc. 
   

 
Matei (wit) – Marc (zwart) 
 
Marc, met zwart, ging verder en na 1... Ld4xe3 
2. Le7xd8 Le3-d4 3. Ta1-c1 Ta8xd8 4. Tc1xc2 
waren er veel stukken afgeruild. De partij 
eindigde uiteindelijk, in gewonnen stelling 
voor Marc, in pat... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussenstanden per 16 november 
 

Topgroep 
1.  Matthijs Eikelaar        9  -  9 
2.   Justus van der Feen      4  -  7 
3.  Einar Sagel            3½ -  6 
4.  Lucas Kielman          3  -  8 
5.  Thieme Dijksterhuis      ½ -  4 
6.  Nino Bruiniers          0  -  6 
 
A-groep 
1.  Benjamin Tipping       10  -  12 
2.  Marc Mulder          6½ -  13 
3.  Diana Koolman         6  -  11 
4.  Daniël Tipping          6  -  13 
5.  Jarno Stevens          5½ -  11 
6.   Mirzal Simsek            3  -  7 
7.  Matei Crismaru         3  -  9 
8.   Merlijn Eckhardt        3  -  10 
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Beker 
1.  Diana Koolman        36  -  15 
2.   Benjamin Tipping       31  -  14 
3.  Jarno Stevens          23  -  13 
   Daniël Tipping         23  -  13 
5.  Merlijn Eckhardt       16  -  12 
6.  Matthijs Eikelaar       15  -  5 
7.  Matei Crismaru        13  -  6 
8.  Thieme Dijksterhuis     10  -  5 
9.  Marc Mulder          10  -  9 
10. Nino Bruiniers          7  -  5 
11. Lucas Kielman          7  -  6 
    Einar Sagel             7  -  6 
13. Justus van der Feen      6  -  4 
14. Mirzal Simsek           5  -  8 
 
(3 punten voor een overwinning en 1 punt 
voor een remise) 
 

Kalender 
       
November 
ma 19  Training stap 4 t/m 6 
wo 21  Training stap 1 & 2 
vr  24  Groeps- en bekercompetitie 
zo  25  GP Veendam 
ma 26  Training stap 4 t/m 6 
wo 28  Training stap 1 & 2 
vr  30  Groeps- en bekercompetitie 
 
December 
za    1  6e en 7e ronde Promotieklasse A 
       Heerenveen 
       GP GasTerra | Groningen 
ma   3  Training stap 4 t/m 6 
wo   5  Training stap 1 & 2 
vr    7  Groeps- en bekercompetitie 
ma 10  Training stap 4 t/m 6 
wo 12  Training stap 1 & 2 
vr  14  Groeps- en bekercompetitie 
       1e ronde NJC | Meppel 
ma 17  Training stap 4 t/m 6 
wo 19  Training stap 1 & 2 
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 
 
2019 
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 & 2 
vr  11  Groeps- en bekercompetitie 
za  12  GP De Donger (FSB) 
ma 14  Training stap 4 t/m 6 
wo 16  Training stap 1 & 2 
vr  18  Groeps- en bekercompetitie 
       2e ronde NJC | Locatie n.n.b. 
ma 21  Training stap 4 t/m 6 
wo 23  Training stap 1 & 2 
vr  25  Groeps- en bekercompetitie 
za  26  GP Schaakwoude (FSB) 
ma 28  Training stap 4 t/m 6 
wo 30  Training stap 1 & 2 
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