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Geslaagd! 
 
Stap 2 
Thomas met een 10! 
 

Geen schaken t/m 7 januari 
 
Wegens de avondlockdown, de aangescherpte 
coronaregels en om gezien de paar 
coronagevallen onder de jeugdleden geen 
risico te lopen, heeft het bestuur besloten alle 
schaakactiviteiten op te schorten tot en met 
vrijdag 7 januari. 
 
We hopen dat jullie na de kerstvakantie weer 
kunnen schaken, maar dat is afhankelijk van 
het aantal besmettingen in het land. 
 
Als ik jullie niet meer zie: een gezellige 
Pakjesavond, prettige Kerstdagen en een 
Gelukkig Nieuwjaar gewenst en hopelijk tot 
snel ziens in het nieuwe (schaak)jaar! 
 

Benjamin, Jarno, Merlijn, Roan, 
Thomas & Tongcan volop in de 

strijd bij JCC D-teams 
 

 
 

 

Op zondag 10 oktober, toen er nog volop kon 
worden geschaakt, streden Benjamin, Jarno, 
Merlijn, Roan, Thomas & Tongcan in 
Hoogkerk om het D-teamkampioenschap van 
de NOSBO en FSB. 

Omdat we met z’n zessen waren, had ik 
besloten om Roan & Benjamin alle 
wedstrijden te laten spelen op bord 1 en 2 en 
Tongcan & Thomas en Jarno & Merlijn als 
koppeltjes op bord 3 en 4. Dat werkte goed 
totdat na een paar ronden bleek dat onze 
jongens op bord 3 en 4 steeds met dezelfde 
kleur speelden. Het speelschema loste dat 
vanzelf op! 

De boys streden in elke wedstrijd voor wat ze 
waard waren en in vrijwel elke wedstrijd 
streden ze om de teamoverwinning: de 
verschillen, ook tegen de op papier favoriete 
teams, waren klein. 
 
Roan liet maar weer eens zien dat hij tegen 
sterke tegenstanders hoogwaardige en 
bezienswaardige partijen kan spelen. Hij won 
en verloor vaak na felle strijd en kon in een 
paar gevallen in het verre eindspel nog een 
punt scoren. Roan kwam tot een mooie 50%-
score aan bord 1. 
Benjamin speelde aan bord 2 interessante 
partijen die hem ook vaak veel denkwerk 
kostten. In veel gevallen hing het net van de 
ene zet af die het verschil tussen winst en 
verlies betekende. Met een beetje meer geluk 
had hij meer gescoord dan de 3 uit 9: toch 
knap gedaan! 
 
Het eerste koppeltje aan bord 3 en 4 bestond 
dus uit Tongcan en Thomas. Tongcan speelde 
als vanouds ijzersterk, waarbij er één lokzet er 
uitsprong. Ik meen dat het in de 3e ronde in 
de wedstrijd tegen Philidor Leeuwarden 2 was 
dat Tongcan zijn loper ‘weggaf’. Zijn 
tegenstander trapte erin en verloor daarop z’n 
dame door een paardvork. Ik zie Tongcan nog 
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glunderen toen hij navertelde hoe hij dat had 
gedaan. 
De partijen van Thomas zijn altijd interessant 
om te volgen. Hij probeert te allen tijde op de 
aanval en soms slaat zo’n aanval door, maar 
vaak ook niet. Hij had zeker beter gescoord als 
hij de, soms verborgen, winnende zetten had 
gevonden! 
 
Het andere koppeltje Jarno en Merlijn scoorde 
samen 4 punten uit 8 partijen, met voor 
beiden 2 winstpartijen in 4 wedstrijden. Jarno 
deed dat vaak in wisselvallige partijen en hij 
had zelfs nog een punt meer kunnen scoren 
als hij tegen de Groninger Combinatie op z’n 
post was geweest in een stelling die hij 
eigenlijk al had opgegeven! 
Merlijn heeft een bijzondere manier van 
schaken met soms onorthodoxe zetten. En hij 
heeft een efficiënte manier gevonden om 
gewonnen stellingen tot de winst te voeren: 
gewoon alles afruilen om een pion over te 
houden en deze te laten pomoveren tot 
dame! 
 
Scores Haren D1 
1.  Roan Wiersma      4½ - 9 
2. Benjamin Tipping   3 - 9  
3. Tongcan Fokkens   4 - 5  
4. Thomas Chan     1 - 5 
5. Jarno Stevens     2 - 4 
6. Merlijn Eckhardt    2 - 4 
 
Zie voor alle uitslagen, scores en eindstand: 
Staunton wint spannend 
D-teamkampioenschap 

 

 

 

 

Research bij jeugdclubs voor 
documentaireserie 

 
Onlangs kreeg ik onderstaand verzoek binnen. 
Als ouders en kinderen eraan willen 
meewerken, dan mogen zij rechtstreeks 
contact opnemen met Annika van den Born. 
Graag ook een berichtje naar mij, dat ik op de 
hoogte ervan ben. 
 
Beste, 

Mijn naam is Annika van den Born en ik werk 
als productieleider bij documentaire 
productiebedrijf Witfilm in Amsterdam. 
Samen met regisseuse Natalie Bruijns en 
Publieke Omroep KRO-NCRV ontwikkelen wij 
bij Witfilm de jeugddocumentaireserie Van 
Binnen Stroomt Het. Dit is een serie over de 
eerste lentekriebels bij kinderen. Voorop 
hierin staan hun verlangens, dromen, angsten 
en schaamtegevoelens. Op welke manier zijn 
kinderen bezig met intieme kriebels? Welke 
invloed hebben sociale media? Hoe praten 
kinderen over dit onderwerp in 
groepsverband en met hun ouders? Voor deze 
documentaireserie werken wij nauw samen 
met (kinder)psycholoog Drs. Sanderijn van der 
Doef. Zij heeft een aantal voorlichtingsboeken 
geschreven voor jonge kinderen, pubers en 
hun ouders zoals: ‘Kleine mensen, grote 
gevoelens’, ‘Ben jij ook op mij’ en ‘Ik vind jou 
lief’. 

In de serie vertellen kinderen over hun 
ervaringen door middel van een voice-over. 
Hun stemmen zijn hoorbaar, maar de 
kinderen zelf komen niet in beeld. In beeld 
zien we jonge dansers die de verhalen van de 
kinderen omzetten in een choreografie. 

Voor een aantal researchgesprekken zijn wij 
op zoek naar kinderen tussen de 12 en 14 jaar 
die wij mogen interviewen. Wij willen 
verhalen verzamelen over eigen ervaringen 
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van kinderen. Dat mogen fijne ervaringen zijn, 
maar ook slechte, waanzinnige, grappige, 
stomme en mooie. Wij willen ontdekken wat 
hen bezighoudt en hoe ze kijken naar hun 
eigen lichaam. 

Zou u ons hierbij willen helpen en bij 
ouders/verzorgers kunnen informeren of hun 
kinderen aan ons project mee willen werken? 
We contacteren schaakverenigingen, zowel als 
bijvoorbeeld theaterverenigingen, om een zo 
inclusief mogelijk beeld te krijgen van 
verschillende soorten kinderen. Zou u er 
bijvoorbeeld voor openstaan om een brief 
mee te geven aan ouders/verzorgers van 
kinderen? In deze brief zullen wij uitleggen 
waar Van Binnen Stroomt Het over gaat en 
hoe ouders/verzorgers contact met ons 
kunnen opnemen. Mocht er behoefte aan zijn, 
kunnen wij ook graag bij u langskomen om 
onze documentaire verder toe te lichten. 

Het is verder belangrijk om te vermelden dat 
het project zich momenteel in de 
onderzoeksfase bevindt. Interviews worden 
met een geluidsrecorder opgenomen, maar de 
kinderen zelf worden niet in beeld gebracht. 
De interviews zijn anoniem en wij gaan strikt 
zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. 
Mochten wij een van de verhalen willen 
gebruiken in de serie, dan zullen wij dit eerst 
met kind en ouders overleggen. Geen enkel 
audiofragment wordt zonder toestemming 
gebruikt. 

Wij willen een televisieprogramma maken dat 
kinderen inspireert en uitnodigt om vrijuit te 
denken en te voelen, om zichzelf te uiten, zich 
niet te schamen en om te zoeken naar wie ze 
zijn. De verhalen van de kinderen in uw 
vereniging zijn daarom erg belangrijk voor 
ons.  

Ik hoop dat u interesse hebt in het helpen van 
ons hierbij!! Voor verdere vragen kunt u 

uiteraard via onderstaande gegevens contact 
met mij opnemen. 

Ik hoor graag van u. Alvast bedankt! 

Hartelijke groeten, 

Annika van den Born 
Productieleider Witfilm 
020-6885049 
annika@witfilm.nl 
www.witfilm.nl  

KNSB-Jeugdratings 
 
KNSB-Jeugdrating november 2021 
S.C. Haren 
1.  Eikelaar, M. (Matthijs)    1031  +5 
2.  Dijksterhuis, T.J. (Thieme)  1000  +10 
3.  Wiersma, R.C. (Roan)      782  Nieuw 
4.  Fokkens, T.D. (Tongcan)     652  +68 

5.  Tipping, B.M. (Benjamin)     609  −85 
6.  Chiu, O.J. (Oliver)        553  +10 
7.  Kamp, S. (Sem)          500  +5 

8.  Eckhardt, M.H. (Merlijn)     497  −1 
9.  Stevens, J. (Jarno)        473  +10 
10. Mulder, M. (Marc)        471  +10 

11. Chan, T.K. (Thomas)       449  −143 
12. Gras, S.M.E. (Sigrid)       329  +10 
13. Korendijk, C.M. (Circe)      110  +10 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.schaakclubharen.nl/
mailto:annika@witfilm.nl
http://www.witfilm.nl/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRAfP82dwCEOUuzM8aOxSzhxgi8I5_l-L836q-8xSZAFoUIsnFYGhcb6uVBUcGBLpZqlTSKbDjevDhH/pubhtml


                                                                                                           
                                JeugDschaaknieuws  no. 3 | 2 december 2021 
 

Tussenstanden per 12 november 
 
Koningsgroep 
1.  Roan Wiersma     10½ -  12 
2.  Tongcan Fokkens    7 - 11 
3.  Thomas Chan     3½ - 8 
4.  Benjamin Tipping    2 - 5 
5.  Oliver Chiu       1½ - 5 
6.  Daan Kempkens    1½ -  6 
7.  Marc Mulder       0 -  2 
8.  Merlijn Eckhardt     0 - 3 
Damegroep 
1.  Quintijn Donker    10½ -  14 
2.  Kevin Huang      6½ -  9 
3.  Sigrid Gras       4½  -  10 
4.  Circe Korendijk        
   David de Jong      4 -  9 
6.  Daan Wempe     3½ -  8 
7.  Tijn Wempe      2½ -  6 
8.  Finn Dijkstra      1½ -  8 
9.  Gaith Almarastani    1 -  2 
10. Tom Rothengatter    0 - 0 
(1 punt voor een overwinning en 
een ½ punt voor een remise) 
Beker 
1.  Oliver Chiu       48 - 18 
2.  Daan Kempkens    30 - 13 
3.  Tongcan Fokkens   27 - 12 
4.  Roan Wiersma     26 - 12 
5.  Quintijn Donker    18 - 11 
6.  Finn Dijkstra      13 - 9 
7.  Thomas Chan     12 - 10 
8.  Kevin Huang       
  Sigrid Gras       12 - 11 
10. Circe Korendijk       8 -  4 
11. Gaith Almarastani     7 -  6 
12. Daan Wempe       6 -  2 
13. Tijn Wempe          6 -  5 
14. Benjamin Tipping       
   Merlijn Eckhardt      3 -  3  
16. David de Jong       0 -  3 
17. Marc Mulder        0 - 0 
18. Tom Rothengatter     0 -  0 

(3 punten voor een overwinning en 
1 punt voor een remise) 

Kalender 
 
December 
vr   3 GEEN Pepernotenschaak 
za   4 GP Groninger Combinatie 
     Denksportcentrum | Groningen 
ma   6 GEEN training stap 3 t/m 6 
wo   8 GEEN training stap 1 & 2 
vr 10 GEEN groeps- en bekerpartijen 
ma 13 GEEN training stap 3 t/m 6 
wo 15 GEEN training stap 1 & 2 
vr 17 GEEN groeps- en bekerpartijen 
ma 20 GEEN training stap 3 t/m 6 
wo 22 GEEN training stap 1 & 2 
vr 24 GEEN groeps- en bekerpartijen 
     (kerstavond) 
ma 27 GEEN training (kerstvakantie) 
wo 29 GEEN training 
vr 31 GEEN groeps- en bekerpartijen 
 
Januari 
ma   3 GEEN training stap 3 t/m 6 
wo    5 GEEN training stap 1 & 2 
vr   7 GEEN groeps- en bekerpartijen 
ma 10 Training stap 3 t/m 6 (ovb) 
wo 12 Training stap 1 & 2 (ovb) 
vr 17 Groeps- en bekerpartijen (ovb) 
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