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Prijsuitreiking 
 

Komende vrijdag 20 december om 18.30 uur 
is de prijsuitreiking van de eerste seizoenshelft 
voor de Topgroep en de A-groep. 
 
Iedereen is van harte welkom. 
 
Na de prijsuitreiking gaan we op een of andere 
manier schaken. 
 
Na de kerstvakantie beginnen we weer met 
een nieuwe groepindeling. Jesper & Tim 
komen in de Topgroep, Jelle in de A-groep. 
 

Herhaalde oproep 
schaakcursus voor  
moeders & vaders 

 

Bij voldoende belangstelling zijn we van plan 
een schaakcursus te gaan geven, tot nu toe 
hebben zich opgegeven: 
Marije (beginner) 
Luuk (HTKS*) 
Marcel (HTKS) 
 

Dus meld je aan om het door te kunnen laten 
gaan! 
 
*HTKS=Huis-tuin-en-keuken-schaker. 

 

Grand-Prix Bob Romijn 
groot succes 

 

Het was zaterdagmiddag in groep J dat er een 
zwarte koning, die over het gehele bord was 
gelopen naar veld h1, door de witte stukken, 
onder meer het loperpaar, werd ingerekend. 
Een van de vele mooie momenten die waren 
te zien op de schaakborden. 

Winnaar van groep A werd Assenaar Tycho 
Bruggink en het toernooi was een groot feest, 
met veel prijzen voor de Harener jeugd. 
 
Onderstaand verslag is grotendeels gebaseerd 
op de observaties van Stephan van der Hagen, 
ook de overige tafelleiders worden bedankt 
voor hun bijdragen: 
In 1972, de tijd van de legendarische match 
tussen Spassky en Fischer richtte Bob Romijn 
de jeugdafdeling van Haren op. In een paar 
opeenvolgende jaren organiseerde hij vijf 
jeugdtoernooien. Bob Romijn was een man 
met een groot gevoel voor humor en hij had 
een groot geheugen voor anekdotes, heb ik 
me laten vertellen. "De stemming was weer 
ouderwets", zei hij vaak als het erg gezellig 
was. Dit komt trouwens ook weleens uit de 
mond van Kees Romijn, zijn zoon, die het 
stokje heeft overgenomen. Ietwat bescheiden 
en zonder microfoon gaf hij om 13.30 uur het 
startschot in 't Gorechthuis, ons thuishonk. 
78 kinderen traden aan, verdeeld over 10 
groepen en al gauw werd het jeugdig rumoer 
overstemd door "tik"-geluiden van de digitale 
klokken, uiteraard in een veel te hoog tempo, 
maar goed... De groepen A en B speelden in 
alle rust, onder leiding van Ynte Visser, in een 
zaal boven, de overige groepen in de grote 
zaal. 
 

 
 
 

http://www.schaakclubharen.nl/
http://1.bp.blogspot.com/_4OGWAP5d8rk/SX4pAJmUqKI/AAAAAAAAARs/5broJPToRJo/s1600-h/Dansende+schaakfiguren.jpg


Schaakclub Haren JeugDschaaknieuws  no. 4 

                                                                                         15 december 2013 

 

Groep A 
Tycho Bruggink won met relatief grote 
overmacht: hij gaf maar twee remises af. Onze 
Joris werd zeer goed tweede, hij won de 
onderlinge partij van Pieter van Foreest die 
ook op 3 uit 5 was geëindigd. 
 

 
 
Groep E 
Loek won overtuigend met 7 uit 7! Deze 
gambietverslaafde wist drie keer een 
aangenomen gambiet en twee keer een niet-
aangenomen gambiet om te zetten in winst. 
De twee matadors uit Ten Boer verdeelden de 
andere podiumprijzen: Remco Reinders werd 
tweede en Lindert Kroon derde. 
 
Groep F 
Hugo Timmer (De Paardensprong) bleef op 
onderling resultaat Marlinde Ammeraal 
(ScepU) voor: beide scoorden 5 punten. Timo 
viel met 4 uit 7 helaas net buiten de prijzen; 
hij werd net niet derde op onderling resultaat. 
 

 

In groep H zaten twee spelers van SC Haren: 
Matthijs en Janneke. Matthijs won de groep 
met maar liefst 7 uit 7! Met agressief, 
aanvallend schaak en combinatiespel speelde 
hij snel (soms té) en gaf hij zijn tegenstanders 
het nakijken. Janneke speelde goed en 
sprokkelde 4½ punt bij elkaar en werd derde. 
Ramon Cruiming werd knap tweede. 
 

 
 
Groep I 
In groep I schoten Tom Smit en Ilja Nijstad 
(beiden van MSV Meppel) uit hun slof met 6 
uit 7: Tom had de onderlinge partij gewonnen 
en werd eerste. Einar schaakte goed 4 punten 
bij elkaar maar viel helaas net buiten de 
prijzen. Jens weerde zich, in zijn 
toernooidebuut, kranig en kon in veel partijen 
lang goed meekomen, maar bleef steken op 
1½ punt. 
 
Zo eindigde de dag met vijf prijzen voor SC 
Haren en gingen de meesten tevreden (ook 
nog met een herinneringsvaantje) naar huis. 
Op naar volgend jaar, want een Grand-Prix 
Bob Romijn hoort natuurlijk thuis in het 
NOSBO-GP-circuit. 
 
De door Erwin Kok gemaakte foto's zijn te zien 
in een foto-album. De uitslagen en 
eindstanden staan op de NOSBO-pagina. 
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NJC-team speelt gelijk  
in ‘t Gorechthuis 

      

Voor het Grand-Prix toernooi aan op de 
zaterdag, was de grote zaal van 't Gorechthuis 
op vrijdagavond ook al goed gevuld. Daar 
werden namelijk de vijf wedstrijden in de 
derde gezamenlijke ronde van de Noordelijke 
Jeugd Competitie verspeeld. 
 
Wij treden aan tegen MSV Meppel met 
Thomas, George Scharke, Benjamin en Joris.  
 

 
 
Oorspronkelijk was Joris aan bord 3 gepland 
en Benjamin aan bord 4, maar de meest 
actuele ratings bepaalden dat ze van plaats 
moesten wisselen. 
 

 
 

Benjamin heeft met wit moeite om zijn 
ontwikkeling te voltooien en zijn koning blijft 

daardoor ook op z'n plaats. Al snel komen er 
allerlei zwarte dreigingen op hem af en moet 
hij z'n koning omleggen. 
 

 
 

Joris speelt met zwart zeer actief en kan al 
snel zijn stukken activeren. Dat levert ook al 
snel materiaalwinst op, waardoor hij het 
makkelijk kan uitspelen: goede partij. 
 

 
 

De opbouw van de partijen van Thomas en 
George laat zien dat het daar nog wel even 
kan duren voor het tot een beslissing kan 
komen. Maar wat gebeurt daar bij Thomas? 
Dame f7 schaak en daarna dame f8 schaak en 
mat! Een meevaller en we komen op een 2-1 
voorsprong. 
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Alle ogen zijn nu gericht op het bord van 
George. Hij heeft intussen een kwaliteit 
buitgemaakt en heeft een toren, zijn 
tegenstander een paard, dat weliswaar een 
sterke positie heeft ingenomen. George weet 
dat hij aan remise genoeg heeft, biedt het ook 
wel aan in de slotfase maar zijn tegenstander 
speelt natuurlijk door. Het loopt ten slotte uit 
op een volkomen remisestelling, maar de 
seconden van George zijn sneller weggetikt 
dan z'n tegenstander... 
 
De 2-2 is toch een mooie uitslag van de 
wedstrijd, waarover de begeleidster van de 
tegenstander terecht zegt: "Zijn we niet 
helemaal voor niets uit Meppel gekomen, we 
hebben waar voor ons geld gekregen en de 
volle speeltijd gespeeld!" De gespeelde 
partijen zijn ook nog uitgebreid geanalyseerd. 
 
De overige uitslagen van deze ronde: 
Staunton - Ten Boer 2 4-0 
De Paardensprong - Sneek 2 2½-1½ 
Gorredijk - ScepU 2-2 
Ten Boer 1 - Sneek 2 3-1 
 
De gedetailleerde uitslagen en stand staan op 
de NOSBO-NJC-pagina. Harry heeft weer 
mooie foto's gemaakt, die zijn verzameld in 
een foto-album. 
 
 

 
MSV Meppel       998-SC Haren       1280 2-2 
1.Roeland Heeres  1587-Thomas Wigmans  1472 0-1 
2.Bas de Boer    1189-George Scharke    1286 1-0 
3.Martijn Dijkstra    829-Benjamin van Manen 1238 1-0 
4.Jelmer Hofstra       386-Joris Spanjer       1122  0-1 

 
 

North Sea Chess: 
swingin’ jeugdschaak 

  
Wat was het een swingend, door ScepU 
georganiseerd, jeugdtoernooi zaterdag in de 
sporthal in Uithuizen: 80 deelnemers verdeeld 
over een C-groep, B-groep (meisjesgroep) en 
een sterk bezette A-groep. Of was het toch 
een voortzetting van onze eigen interne 
jeugdcompetitie? 
 
Want het leek wel of de programmeurs van 
het indelingsprogramma, Arend Bensink en 
Erick Erdsieck, iets hadden ingebouwd dat 
als onze spelers ook maar enigszins bij elkaar 
in de buurt stonden, tegen elkaar werden 
ingedeeld. Natuurlijk was dit toeval. Toch zet 
ik de onderlinge uitslagen even op een rijtje: 
Einar-Timo 1-0!, Einar-Janneke 1-0, Joris-Loek 
1-0 en Loek-Timo 1-0. 
 

 
 
Joris draaide het hele toernooi bovenin mee 
en eindigde met 4½ punt als tiende in de C-
groep.  

http://www.schaakclubharen.nl/
http://1.bp.blogspot.com/_4OGWAP5d8rk/SX4pAJmUqKI/AAAAAAAAARs/5broJPToRJo/s1600-h/Dansende+schaakfiguren.jpg
http://www.nosbo.nl/jeugd/2013/NJC1314.html
https://plus.google.com/photos/104512470919567521882/albums/5952150949213397633?sort=1


Schaakclub Haren JeugDschaaknieuws  no. 4 

                                                                                         15 december 2013 

 

 
 
Loek speelde 4 punten bij elkaar. 
 

 
 
Janneke en Timo scoorden drie keer. 
 

 
 

En Einar scoorde twee keer, jullie raden het al: 
tegen broer Timo en tegen Janneke. 
 

 
 

We deden ook mee in de A-groep met George  
en Thomas.  
 
Thomas speelde aantrekkelijke partijen en 
nadat hij de eerste twee ronden had 
gewonnen, mocht hij aantreden tegen favoriet 
Lucas van Foreest. In die partij kon hij geen 
potten breken, maar met 3 uit 5 hoefde hij 
niet ontevreden zijn.  
 

 
 
George speelde echt vechtschaak: partijen 
waarin beide partijen streden om kleine 
voordeeltjes. Drie keer pakte dat net niet goed 
uit, twee keer wel: goed gestreden. De groep 
werd verrassend gewonnen door Raymond 
Oord, op onderling resultaat want hij had in 
de 4e ronde Lucas van Foreest verslagen. 
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Einar en Timo gingen helemaal tevreden naar 
huis met een bij de verloting gewonnen 
tafelvoetbalspel en een 
luxe Schaakstappenset.  
Bekijk ook vooral de mooie foto's, gemaakt 
door Harry: foto-album. 
  

Verwegschaak 
  
De partij tegen Jannes is alweer een stukje 
verder gevorderd. 
 
Wit: Jannes Verheij 
Zwart: Ronja & co. (A-groep) 
1.e2-e4 e7-e5 2.Lf1-c4 Pg8-f6 3.Pg1-h3 Pf6xe4 
4.0-0 d7-d5 5.Tf1-e1 Lc8xh3! Jannes: “Ik sla 
met mijn toren jullie paard!”: 6.Te1xe4! 
Spektakel! 6…d5xe4 Jannes: “Mijn bord stond 
een beetje door de war maar nu is het weer 
goed!”: 7.g2xh3 Ronja hakte de knoop door 
om de volgende zet te spelen: 7…Dd8-g5+ 
 

De partij is ook te volgen op de website van de 
familie: wavegowest. 
 

Noordelijke jeugdratings 
per 1 december 2013 

 
Bredek, T.M. (Tim)       403 
Eikelaar, M. (Matthijs)     397 
Feenstra, D. (Douwe)     100 
Feenstra, J. (Jens)       100 
Groenewolt, R. (Ronja)     149 
Hagen, van der J. (Janneke)  222 
Hagen, van der L. (Loek)    640 
Ingen Schenau, van L. (Liang) 160 
Manen, van B. (Benjamin)   1228 
Rass, A. (Anna)         130 
Sagel, E. (Einar)        142 
Sagel, T. (Timo)        341 
Scharke, G. (George)      1241 
Spanjer, J.T. (Jesper)      270 
Spanjer, J.M. (Joris)      1123 
Wigmans, T. (Thomas)     1464   

Eindstanden groepen 
per 13 december 2013 

      

Topgroep   

1 Joris Spanjer 19 20 

2 Matthijs Eikelaar 9½ 20 

3 Loek van der Hagen 9 20 

4 Lukas Petzinger 8 20 

5 Timo Sagel 7½ 20 

6 Jibbe Blanksma 7 20 

   

A-groep   

1 Jesper Spanjer 21 24 

2 Liang van Ingen Schenau 16½ 24 

3 Janneke van der Hagen 14 24 

4 Jens Feenstra 12 24 

5 Ronja Groenewolt 9½ 24 

6 Douwe Feenstra 6 24 

7 Einar Sagel 5 24 
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Tussenstand: 

Beker (winst 3 pnt., remise 1 pnt.)   

1 Matthijs Eikelaar 59 31 

2 Joris Spanjer 57 20 

3 Timo Sagel 52 29 

4 Lukas Petzinger 40 23 

5 Tim Bredek 31 15 

6 Loek van der Hagen 25 11 

7 Janneke van der Hagen 24 15 

8 Jesper Spanjer 18 12 

9 Liang van Ingen Schenau 17 22 

10 Ronja Groenewolt 16 7 

11 Einar Sagel 16 23 

12 Douwe Feenstra 10 7 

13 Jens Feenstra 9 9 

14 Jibbe Blanksma 7 12 

15 Anna Rass 3 4 

16 Jelle de Bruijn 2 4 

16 Floor van der Hagen 0 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 
  

December 
ma  16 Training stap 3, 4 & 5 
wo  18 Training stap 1 & 2 
vr  20 Prijsuitreiking competitie 
za  21 FSB GP Lasker, Sint-Jacobiparochie 
ma  23 Grand-Prix Schaakstad, Groningen 
      GEEN training (kerstvakantie) 
wo  25 GEEN training (kerstvakantie) 
vr  27 GEEN competitie (kerstvakantie) 
ma  30 GEEN training (kerstvakantie) 
  Januari  
wo  1  GEEN training (kerstvakantie) 
vr  3  GEEN competitie (kerstvakantie) 
ma  6  Training stap 3 t/m 6 
wo  8  Training stap 1 & 2 
vr  10 Competitie 
za  11 Grand-Prix Hoogeveen 
ma  13 Training stap 3 t/m 6 
wo  15 Training stap 1 & 2 
vr  17 Competitie 
      NJC 4e ronde, Gorredijk 
      (Haren-Sneek)  
ma  20 Training stap 3 t/m 6 
wo  22 Training stap 1 & 2 
vr  24 Competitie 
za  25 FSB GP Philidor, Leeuwarden 
ma  27 Training stap 3 t/m 6 
wo  29 Training stap 1 & 2 
vr  31 Competitie    
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