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Geslaagd! 
    
Stap 1 
Oliver met een 10! 
Tongcan met een 9! 
 

Noordelijke Jeugdcompetitie 
   
Het NJC-team heeft twee wedstrijden voor de 
NJC gespeeld. Op vrijdag 13 december werd in 
Hoogeveen de strijd aangebonden met MSV 
uit Meppel. Na een spannende strijd kwam er 
een 2-2 gelijkspel uit de bus. 
 
Jesper had het zwaar aan bord 1 tegen Wessel 
Adema en kwam maar niet los uit zijn 
Koningsindische opstelling. Ook het offeren 
van materiaal bracht geen soelaas en 
uiteindelijk moest hij de vlag strijken. 
Timo offerde op bord 2 op een gegeven 
moment de kwaliteit, maar bleef vertrouwen 
houden in zijn stelling. En dat bleek terecht: 
een van zijn pionnen brak door tot dame en 
toen was de winst niet moeilijk meer. Een 
voor de toekijker onnavolgbare partij! 
Matthijs speelde op bord 3 niet een geheel 
foutloze partij, maar toen hij eenmaal spel 
kreeg (g5!), was zijn aanval onweerstaanbaar. 
En bij de 2-1 voorsprong leek Diana voor het 
beslissende halfje te zorgen. Maar net toen ze 
alle verwikkelingen had overleefd en remise 
onafwendbaar leek, pakte ze een pionnetje 
met haar toren en die pion stond verdedigd… 
 
Op 24 januari stond de tweede ronde op de 
rol bij Staunton in De Helpen, tegenstander 
was het dit seizoen sterke eerste team van De 
Paardensprong. Na wederom een spannende 
strijd ging het team net met 1½-2½ ten onder. 
 
Op bord 4 speelde Diana een op z’n zachtst 
gezegd wisselvallige partij. Eerst won ze een 
stuk in de opening door optimistisch spel van 
haar tegenstander, daarna gaf ze het stuk 

weer terug (het stuk was nog wel te redden 
door een verrassende manoeuvre), vervolgens 
zag haar tegenstander mat in 2 over het 
hoofd, maar uiteindelijk – en daar gaat het om 
– nam Diana de aanval over en won. Knap 
gedaan! 
Naast Diana zat Matthijs en hij verloor in de 
verwikkelingen een kwaliteit. Daarna gooide 
hij alles op de aanval en ook hij had mat in 2 
kunnen geven! Toen Matthijs dat niet zag, 
verzandde zijn aanval en kon zijn tegenstander 
de partij naar zich toe trekken. 
Timo had op bord 2 een zware avond achter 
de zwarte stukken. Zijn koning stond lange tijd 
niet veilig en zijn stelling was te open. Wat 
Timo ook probeerde, hij kon het uiteindelijk 
niet bolwerken. 
Bij een 2-1 achterstand moest Jesper 
proberen zijn stelling tot winst te voeren. Dat 
bleek uiteindelijk niet mogelijk. De stelling, 
waarin zijn tegenstander zijn dame geofferd 
tegen wat materiaal, bleek te gesloten om 
doorheen te breken en remise was het 
onvermijdelijke resultaat. 
 
De volgende ronden: 
- ronde 3: 28 februari - Ten Boer, Buurhoes: 
Haren-Staunton 1. 
- ronde 4: 13 maart - Groningen, Hunzeborgh. 
- ronde 5: 3 april - Meppel, Ankie Wellness 
Center. 
- finales: 17 april - Haren, Nescio Hotel. 
 
Stand na ronde 2, tijd voor een inhaalrace: 
1. Ten Boer 1       1310    4 8 
2. Paardensprong 1  1115   4  5½ 
3. MSV 1          1082    3 4½ 
4. Hoogeveen 1       988    2 5 
5. Staunton 2       1126    2 5 
6. Staunton 1       1026    2 2½  
7. Paardensprong 2   635    1 3½ 
8. Haren 1          968   1  3½ 
9. Van der Linde 1    971   1  2½ 
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GP Schaakfestival & Ten Boer 
   
Op 28 december deden Jarno, Oliver en 
Tongcan mee met de Grand Prix van het 
Schaakfestival. Het blijft mooi zo’n 
jeugdtoernooi vlakbij waar de ‘grote mensen’ 
en grootmeesters hun toernooi spelen. Oliver 
keek er in ieder geval zijn ogen uit. 
 

 
 
Jarno en Tongcan speelden beiden in groep E 
en of het zo moest zijn ook nog eens in de 
eerste ronde tegen elkaar. Ze deden net alsof 
ze op vrijdagavond tegen elkaar speelden en 
speelden daarom veel te snel. Uiteindelijk 
won Jarno de partij. 
 

 
 
Beiden konden vaak goed meekomen in de 
partijen, maar net op de beslissende 
momenten ging het vaak mis. Uiteindelijk 
kwam Jarno op 3 punten in 7 partijen uit en 
Tongcan scoorde 2 punten. 
 

 
 
Oliver, die vlak voor het begin van het 
toernooi van mij zijn diploma voor stap 1 
kreeg uitgereikt, maakte zijn toernooidebuut. 
En hij deed het heel goed en fris van de lever 
spelend. Als een van zijn partijen waarin hij 
veel materiaal voorstond niet in remise was 
geëindigd en als hij in de laatste een 
herdersmatpoging had weten te weerstaan, 
dan was hij in de prijzen gevallen. Nu werd hij 
met 4½ uit 7 net 4e. Ondanks het feit dat hij 
een beetje teleurgesteld was dat hij geen 
beker kreeg, mag hij trots zijn op zijn 
vertoonde spel! 
 
Zie voor de uitslagen en eindstanden: 
Grand Prix Chessfestival 
 
Foto’s: Harry Gielen, zie ook zijn fotoalbum. 
 
Oliver had de smaak te pakken en deed op 18 
januari ook mee met de met 93 deelnemers 
drukbezette Grand Prix in Ten Boer. 
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Hij speelde in groep J en won twee partijen en 
speelde twee partijen remise (best bijzonder). 
Met 3 punten mocht hij tevreden zijn en zijn 
beide duimen omhoogsteken. 
 

 
 
Verslag en eindstanden:  
Daan Noordenbos wint voor de derde keer GP 
Ten Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaakprobleem uit de oude doos 
   

 
 

 
Wit geeft mat in drie zetten. 

 

Tussenstanden per 31 januari 
       
Topgroep 
1.   Thieme Dijksterhuis     6½ -  8 
2.  Diana Koolman        6½ -  11 
3.  Lucas Kielman         3½ -  6 
4.  Benjamin Tipping       3½ -  7 
5.  Daniël Tipping         2½ -  9 
6.  Merlijn Eckhardt       1½ -  5 
7.  Mirzal Simsek           1  -  4 
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A-groep 
1.  Jarno Stevens          7½ -  12 
2.  Tongcan Fokkens         6 -  9 
3.  Oliver Chiu            5½ -  9 
4.  Marc Mulder          4½ -  11 
5.  Matthias Gerritsen      1½ -  2 
6.  Elchanan Buitenwerf     1 -  9 
(1 punt voor een overwinning en een ½ punt 
voor een remise) 
 
Beker 
1.  Jarno Stevens          59 -  34 
2.   Tongcan Fokkens       46 -  26 
3.  Thieme Dijksterhuis     37 -  15 
4.   Marc Mulder          30 -  16 
5.  Merlijn Eckhardt       23 -  16 
6.  Diana Koolman        21 -  9 
7.  Benjamin Tipping       21 -  13 
8.   Lucas Kielman         16 -  8 
9.  Oliver Chiu            15 -  12 
10. Daniël Tipping          7 -  7 
11. Mirzal Simsek           6 -  8 
12. Elchanan Buitenwerf     3 -  4 
(3 punten voor een overwinning en 1 punt 
voor een remise) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 
       
Februari 
vr    7  Competitie- en bekerpartijen 
za    8  Basisschoolschaakkampioenschap  
       Haren | De Mellenshorst 
ma 10 Training stap 3 t/m 6 
wo 12 Training stap 1 t/m 3 
vr  14 Competitie- en bekerpartijen 
za  15 Grand Prix Emmen 
ma 17 GEEN training (voorjaarsvakantie) 
wo 19 GEEN training 
vr  21 GEEN competitie- en bekerpartijen 
za  22 Grand Prix GasTerra | Groningen 
ma 24 Training stap 3 t/m 6 
wo 26 Training stap 1 t/m 3 
vr  28 Competitie- en bekerpartijen 
       NJC ronde 3 Haren 1-Staunton 1 
        Buurhoes | Ten Boer 
za  29 De Paardensprong-jeugdtoernooi 
       Harens Lyceum 
 
Maart 
ma   2  Training stap 3 t/m 6 
wo   4  Training stap 1 t/m 3 
vr    6  Competitie- en bekerpartijen 
ma   9  Training stap 3 t/m 6 
wo 11 Training stap 1 t/m 3 
vr  13 Competitie- en bekerpartijen 
       NJC ronde 4 
       Hunzeborgh | Groningen 
za  14  BSK halve finales 
ma 16 Training stap 3 t/m 6 
wo 18 Training stap 1 t/m 3 
vr  20 Competitie- en bekerpartijen 
ma 23 Training stap 3 t/m 6 
wo 25 Training stap 1 t/m 3 
vr  27 Competitie- en bekerpartijen 
zo  29 Grand Prix Bob Romijn 
       Nescio Hotel 
 
Oplossing mat in drie zetten: 
1. Pc3-d5! e6xd5 2. Db3-e3+ Kd4-c4 3. De3-c5 mat. 
Of 1…e5-e4 2. Db3-c3+ Kd4-d5 3. Dc3-c5 mat. 
Of 1…Kd4-e4 2. Db3-c4+ Ke4-f5 3. Dc4-g4 mat. 
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