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Vandaag beginnen de deelnemers aan de derde ronde van het Pathena Nederlands Kampioenschap 
Jeugdschaken 2016. In elke categorie zijn er nog deelnemers met een honderdprocentscore, maar dit aantal 
wordt almaar kleiner en kleiner. Sinds het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken naar Rotterdam 
verhuisde, was er in iedere editie een deelnemer die met 9 uit 9 het kampioenschap wist te bemachtigen. Zal 
dat in de derde en laatste editie ook zo zijn? Bonusvraag: welke twee deelneemsters wisten deze 
indrukwekkende prestatie te behalen? Je krijgt extra punten als je ook het bijbehorende jaartal en de 
bijbehorende categorie kunt noemen. 
 
Maar niet getreurd, ook met minder dan negen punten kun je kampioen worden! Vorig jaar was de ‘sterkste’ 
kampioen (op rating) tevens de ‘zwakste’ kampioen (in puntenaantal) door met 6,5 uit 9 het nét iets beter te 
doen dan zijn concurrenten. Over wie heb ik het nu? Een ander leuk weetje is dat FM Max Warmerdam tot 
nu toe ieder jaar kampioen is geworden. In 2014 won hij de C-categorie met 7,5 uit 9 en in 2015 won hij de 
B-categorie met 7 uit 9. Gaat hij in 2016 de A-categorie winnen met 6,5 uit 9? Het zou in ieder geval een 
mooi lineair verband zijn. 
 
Op zondag 1 mei vindt het internationaal internetschaaktoernooi voor de D-jeugd plaats in het 
Topsportcentrum. Twaalf jeugdtalenten zullen de stad Rotterdam vertegenwoordigen in een internetmatch 
tegen drie andere wereldsteden. Nu vraag je je wellicht af om welke wereldsteden het gaat. Wellicht is de 
term ‘wereldstad’ ook wat overdreven, maar deze term klinkt in ieder geval spannender dan ‘grote stad’. 
Vandaag bindt Rotterdam de strijd aan met Antwerpen en Moermansk. De derde wereldstad heeft helaas 
afgezegd, en een Brabants team neemt deze plaats over. De glorie van Antwerpen is inmiddels verdwenen, 
maar tot ver in de zestiende eeuw was het de belangrijkste stad in de Nederlanden. De Tachtigjarige Oorlog 
deed de stad echter weinig goeds, en haar positie als wereldstad werd overgenomen door Amsterdam. 
Sinds 1940 is Antwerpen een partnerstad van medehavenstad Rotterdam. Over het Russische Moermansk 
is relatief weinig bekend. Het gaat echter wel om een Russische stad, en zoals bekend komen er veel 
schaakgrootmeesters uit Rusland. Wellicht speelt Moermansk met een aantal mini-Kasparovs in het team, of 
moeten we tegenwoordig zeggen ‘mini-Karjakins’? 
 
Op deze speciale dag (want op 1 mei komt tevens de nieuwe KNSB- en FIDE-ratinglijst uit) zullen de 
deelnemers weer het beste van hun kunnen laten zien. Succes met de derde ronde! 
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Schaken en muziek 
 
Het blijft een interessante combinatie: schaken en muziek. Evenals vorig jaar hebben onze schakers 
aangegeven welke nummers zij het mooist vinden, en het is weer een rijke oogst. Dit jaar proberen we er via 
een prijsvraag achter te komen van wie welke favoriet is. 
 
Hieronder staan 10 deelnemers en 10 nummers.  De vraag is dan natuurlijk: welk nummer hoort bij welke 
schaker.  Natuurlijk voor iedereen lastig, maar voor degene die de meeste goed weet te raden, ligt er een 
leuke prijs klaar. Ook voor de internetlezers loven wij een prijs uit. Mail de antwoorden (in de vorm van 1-a, 
2-f, 3-b) voor alle 10 de combinaties naar pers@pathena.nl en degene die de meeste goed heeft, ontvangt 
een mooie schaakprijs thuis.   
 
Succes allemaal! 
 
De opgave: 
 

1 Bas de Boer A Whole lotta love - Led Zeppelin 

2 Casper Wouters B This Masquerade - Leon Russel 

3 Dries Wedda C Pink Floyd - Wish You Were Here 

4 Feline Waardenburg D Locked Away, R. City ft. Adam Levine 

5 Justus van Klaveren E Kansas - Carry on Wayward Son 

6 Laurens Ekker F Johnny B. good - Chuck Berry 

7 Mick van Randtwijk G Dangerous - David Guetta 

8 Rembrandt Bruil H Coldplay - Hymn For The Weekend 

9 Rolf Corstjens I 7 years - Lukas Graham 

10 Sourav Bhattacharjee J Mirror - Lil Wayne feat. Bruno Mars 
 

 

mailto:pers@pathena.nl


 5 

A-categorie 

De eerste overwinning werd behaald door Wang Yang. De partij ging lange tijd gelijk op, maar op zet 25 wist 

Wang een belangrijke centrumpion te winnen. Toen even later ook nog een kwaliteit werd gewonnen hield 

tegenstander Tijmen Hofma het voor gezien. 

 

De tweede overwinning van de dag werd behaald door Joris Gerlagh. Nadat tegenstander Jorn Brouwer 

10…b6 speelde, begon Joris aan een indrukwekkende zettenreeks. Knap gezien! De eerste zetten 

zijn 11.Lf4 Ld6. Vervolgens ruilde Joris de zwartveldige lopers met 12.Lxd6! Dxd6. Daarna ruilde hij 

pionnen met 13.cxd5! cxd5. Vervolgens betrok Joris zijn paarden in de aanval met 14.Pb5! Db8 15.Pb4! 

Lb7, en na 16.Tc1! kon zwart niet meer voorkomen dat 17.Pc7 minimaal tot kwaliteitsverlies zou leiden. Op 

de vierentwintigste zet gooide Jorn de handdoek in de ring. 

De eerste beslissing aan de topborden viel op bord 3. De stelling had kenmerken van een Maróczy-

opstelling, maar dan met de witte pion nog op e2 in plaats van op e4. FM Hing Ting Lai bleef rustig zijn kans 

afwachten en sloeg genadeloos toe nadat tegenstander Daniël Zevenhuizen twee onnauwkeurige zetten 

achter elkaar deed. 

Aan het eerste bord speelde FM Max Warmerdam het populaire Grünfeld-Indisch tegen Alik Tikranian. Max 

was goed op de hoogte van de nuances in deze opening en wist met 14…Lxc3+ 15.Kf2 Lxa1 een kwaliteit te 

winnen. Deze voorsprong gaf Max niet meer uit handen, en na vierendertig zetten gaf Alik zich gewonnen. 

Aan het vierde bord speelde FM Anna-Maja Kazarian tegen Tjark Vos. Anna-Maja manoeuvreerde wat 

onhandig met haar toren op de damevleugel. Toen ze de vluchtroute van haar toren blokkeerde met haar 

eigen dame, maakte Tjark hier onmiddellijk gebruik van. Hij won een kwaliteit en ruilde vervolgens zoveel 

mogelijk stukken af 

  

Het winnen van een eindspel met T+6p tegen L+6p kun je wel aan Tjark toevertrouwen. 

Aan het vijfde bord was FM Robby Kevlishvili vastberaden om aansluiting te vinden bij de kopgroep. 

Tegenstander Ruud van Meegen speelde wat passief met zijn stukken en Robby zocht rustig naar een 

doorbraak. Deze doorbraak vond hij na het super passieve 30…Th8-h7? (zie stelling). Hij ruilde eerst een 

stuk met 31.Lxc5 dxc5 en kreeg vervolgens een uitstekende stelling na 32.d6! exd6 33.Txd6. 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Joris-Jorn.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Robby-Ruud.jpg
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Bij de partij tussen Esper van Baar en Erwin Kalle kwam de Franse opening op het bord, een openingskeuze 

die deze verslaggever wel kan waarderen! 

  

Esper wilde graag af van de vervelende penning op zijn paard. Zijn plan was om na 18.Lg5xf6 Tf8xf6 

19.Dd1-d3 de pion op h7 aan te vallen en tevens de vervelende penning op te heffen (zie stelling). Erwin 

negeerde echter de witte aanval en speelde de sterke zet 19…Lxf3! Esper kon helemaal niet slaan op h7 

vanwege de volgende zettenreeks: 20.Dxh7+ Kf7 21.gxf3 Th6!. Nadat Esper 20.gxf3 speelde won Erwin een 

belangrijke pion na 20…Tg6+ 21.Kh1 Th6 (dreigt schaakmat) 22.f4 Dxf4 (dreigt weer schaakmat) 23. Dg3 

Tf8. De pion voorsprong en betere stelling zorgde even later voor het punt. 

Aan het negende bord kwam een spannende stelling op het bord. De spanning eindigde echter in een 

anticlimax doordat Joel van der Werf met 20.Pf3-g5?? een vol stuk cadeau gaf. Laurens Schilstra maakte 

hier graag gebruik van en sloeg simpelweg het stuk met 20…Da5xg5. 

A-meisjes 

Op zaterdag werd om studietechnische redenen één partij bij de A-meisjes vooruit gespeeld. Villa Siu heeft 

op woensdag een tentamen en dat viel helaas niet te combineren met een schaakpartij. De partij tegen 

Lisanne Waardenburg ging lange tijd gelijk op. Lisanne had weliswaar het loperpaar, maar het witte paard 

had wel een mooi centraal veld tot haar beschikking. Villa ruilde wat stukken af en belandde in een eindspel 

met P+6p tegen L+6p. Met het witte paard werd goed gemanoeuvreerd en de witte pionnen werden op de 

witte velden geplaatst. De eeuwige strijd tussen paard en loper eindigde ditmaal in een overwinning van het 

paard. Villa heeft haar eerste punt binnen! 

B Jeugd 

 
Vandaag weer een mooie dag en de start voor de 2e ronde van het NK. Ook vandaag werd tot het uiterste 
geschaakt en werden de meeste partijen beslist in het eindspel. 
Eén van de uitzonderingen hierop was de partij op bord 1. Wiggert moest het met de witte stukken 
opnemen tegen Joris in het Siciliaans. Wiggert offerde vroeg in de partij een pion om een gat in de 
koningsstelling te creëren. 9.f5 gxf5 10.Dg3 fxe4 11.dxe4 Pg6 (Diagram) 
 

 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Esper-Erwin.jpg
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Na Pg6 lijkt de aanval uitgedoofd en staat zwart een pion voor zonder al te veel compensatie voor 
wit. Na  12.Lg5 Db6 13.Ld2 Pd4 14. Pg5 Dc6 15.a4 Pxc2 16.Tac1 Pd4 17.h4 Pe5 18.h5 h6 19.Lb5 Dc7 

20.Pf3 Pexf3+ heeft wit de touwtjes in handen en wint na een tiental zetten. 0-1 
In de partij tussen Geert en Bart ging het er lange tijd gelijk aan toe. Na een Winawer waarin bijna alle 
stukken worden geruild komt Bart iets beter in het eindspel terecht : . 23.Txb8 Pxb8 24.Pf3 Ke8 25.Pe1 a5 

26.Pc2 Pa6. 

 

 
 
Bart lijkt iets betere kansen te krijgen om een pion te winnen met zijn paarden, die misschien wel de partij 
zal beslissen. De partij vervolgde : 27. f4 f6 28.Ke3 Pxc5 29.dxc5 Kd7 30.Pd5. Het was misschien niet erg 
handig van Bart om de loper op c5 te slaan, omdat het inactieve paard dan opeens een heel mooi veld 
heeft op d4. Na een lange paardendans besloten de spelers uiteindelijk om er remise van te maken. 
 
Kevin en Arne gingen in hun partij de strijd aan om de open d-lijn. Na een lange slachtpartij van 
stukken kwamen ze in een eindspel terecht waarin Kevin een bepalend pionnencentrum had. Na een lang 
gevecht offert zwart uiteindelijk zijn paard voor het dominerende witte pionnencentrum om nog remise 
proberen te behouden. Hierna geeft Arne zijn loper voor wits laatste pion en is het aan Kevin de taak om 
mat te zetten met zijn loper en het paard, wat hem, met nog maar een paar minuten op de klok, ook lukt.    
 
Dimitri en William zaten deze ronde samen op de wip-wap. Beide spelers stonden meerdere keren verloren 
en gewonnen. Uiteindelijk miste Dimitri een kans om de dame in te sluiten en kon William materiaal en de 
partij winnen. 
 
Op het laatste bord werd de strijdbijl vroeg neergelegd en besloten Daan en Martijn er remise van te 
maken. Misschien wel te vroeg, want het zag ernaar uit dat beide spelers nog goede kansen maakten! 
Aan het einde van de dag werden de spelers nog uitgewuifd door Feyenoord liederen vanuit het stadion. 
Morgen zullen de heren worden vergezeld door de B-dames, misschien geeft dit ze extra motivatie om 
extra goed te presteren! 
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C-jeugd ronde 2 
 
Deze ronde worden de mooiste partijen aan de topborden gespeeld. 
Aan bord 1 heeft Liam Vrolijk zwart tegen Gillian Honkoop. Na een rustige opening zet Liam zijn stukken 
steeds een beetje beter neer. Uiteindelijk maakt hij de partij mooi af met een winnend kwaliteitsoffer. In de 
stelling hieronder speelt Liam 25...Txd1 26. Texd1 (26. Taxd1 Pxf3+ 27. Kf2 Txc2+) 27. Ph3+ 0-1   
 

 
 
Aan bord 2 zien we in de partij tussen Jonas Hilwerda en Gabriël Krouwel een eigenaardige pionstructuur. 
Na 29 zetten heeft Jonas een triplepion op het midden van het bord. Gabriël staat in dit diagram beter, maar 
hij wikkelt dit af naar een verloren eindspel. Hierdoor verliest hij van Jonas.    
 
 
 

 
 
 
 
Mick van Randtwijk  speelt op bord 3 naar eigen zeggen voor de tweede keer een spectaculaire partij. Maar 
na 21 zetten staat hij een kwaliteit achter, met maar een beetje compensatie. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Gillian-Liam-25...Txd1_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Jonas-Gabriel-pion.jpg
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Mick recht echter zijn rug en enkele zetten later speelt hij in onderstaande stelling de krachtzet 27...Pxb2. 
 

 
 
 
Na deze zet wordt de loper op g7 wit te machtig. Hiermee wint Mick de partij van Colin. 
Aan de borden 4 en 5 winnen de ratingfavorieten Eelke de Boer en Sjoerd van Roon redelijk comfortabel. 
Eelke gaat met een enorme snelheid door de koningsstelling van Jesse Allaart heen. 
Ondertussen wint Sjoerd een stuk van Kevin Brands om vervolgens met een mooie winstcombinatie de partij 
te winnen. In onderstaande stelling wint Sjoerd met 20...Txc3 bxc3 21. Pe4 Thd1 22. Tb8 De7 23. Pxc3 0-1. 
 

 
 
De rest van de partijen eindigt zonder verrassingen. De laatste partij van deze ronde wordt gespeeld door 
Stefan Vleming en Jeroen van den Berg. Beide spelers tonen een enorme vechtlust. Uiteindelijk trekt Stefan 
aan het langste eind. 
 

 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Colin-Mick-kwal.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Colin-Mick-kracthzet.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Jesse-Sjoerd-20...Txc3_.jpg
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C-meisjes ronde 2 
 
De eerste partij die klaar is deze ronde is de partij tussen Eva van Harten en Katja Lindenaar. Deze keer is 
Eva de sterkste van de twee, maar Katja zal er de volgende keer op gebrand zijn om revanche te nemen.  
In deze categorie hebben we na ronde 2 nog vier koplopers met 2 punten. Dit zijn Robin Duson, Marlinde 
Waardenburg, Pascalle Monteny en Alisha Warnaar. Robin, Marlinde en Pascalle wonnen hun partij netjes, 
maar de tegenstandster van Alisha miste een erg goede kans op de overwinning. 
 
In onderstaande stelling moet Marrit de zet 25. Pdf5! spelen, gevolgd door 25…gxf5 26.Pxf5 Df8 27.e6! 1-0. 
 

 
 
Helaas miste Marrit deze kans, en vele zetten later moest zij capituleren. 
 
In de partij tussen Kim Meijer en Javeria Komal Zubair wist Javeria het eerste deel van een mooie 
combinatie op het bord te krijgen. Het vervolg was iets minder sterk, en de partij eindigde in remise. 
Javeria speelde in onderstaande stelling 19. b3! Lxe4 20. bxa2? maar na 20.Dxa4 had zij de partij 
hoogstwaarschijnlijk gewonnen. 
 

 
 
 
Onderaan vinden we nog twee meiden met 0 punten. Zij zullen hun punten nog gaan scoren. 
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Side-Event:  Schoolschaak Invitatietoernooi 
 
In samenwerking met de KNSB o.l.v. Eric van Breugel werd op zaterdag 30 april een speciaal scholenevent 
gehouden. Er waren drie scholen uitgenodigd: OBS De Akkers uit Rotterdam (Feijenoord), OBS Het Galjoen 
uit Den Haag (Schilderswijk), en de Cosmicus uit Rotterdam (Charlois). Op deze scholen vormt schaakles 
een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Eigenlijk zou het mooi zijn als er op meer basisscholen 
schaakles wordt gegeven! In totaal waren er zo'n 60 kinderen aanwezig. Het plezier stond voorop, en het 
winnen was nu eens niet het belangrijkst! En plezier hadden de kinderen! 
 

 
 
Er werden drie onderdelen afgewerkt. In de Goldroom werd een toernooitje gespeeld met de heer Simon van 
der Beek als wedstrijdleider, en er werd een simultaan gehouden. De simultaangevers waren Ting Ting Lu, 
meisjeskampioene  van 2015, en Lucas Nguyen, een paar jaar geleden nationaal F-kampioen.   
 
 

 
 
Grappig was dat de simultaangevers niet mochten winnen. Ze gaven wel allerlei tips, zodat er ook 
leermomenten voor de kinderen waren. Na een simultaan gaven de Ting Ting en Lucas punten en het team 
dat de beste tegenstand bood kreeg de meeste punten. Boven in de sporthal werden drie leuke spelletjes 
gedaan. Er moest een stelling op een groot bord worden opgezet, er was een ganzenbordspel met 
schaakopgaven, en een soort kegelvoetbal, maar dan met twee schaakstukken. De kinderen waren in vier 
groepen (rood, blauw, wit en groen)) verdeeld. Bij elk onderdeel waren punten te verdienen, en de groep met 
de meeste punten werd winnaar.            
                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/IMG_43711-e1462025744618.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/IMG_43601-e1462026105333.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/IMG_43591-e1462026278533.jpg
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Rond vier uur was de winnaar bekend. Team wit  had de meeste punten en werd eerste. Maar wat in het 
begin al werd gesteld, alle kinderen waren eigenlijk winnaar. Iedere deelnemer ontving een medaille. Er 
waren ook Feijenoord-ballen, en wie wil die nou niet! Ze hadden een leuke middag en hebben er 
waarschijnlijk ook veel van opgestoken!                    

                                                                                    
 
 
Het spektakelstuk van de dag 
 
In het land der blinden is een half oog koning. De prijs gaat daarom naar een mooi opgezette aanvalspartij. 
Het slot was ook een mooi torenoffer, maar voor een spektakelprijs verwachten we in de volgende ronde nog 
iets meer. Daar moeten jullie voor zorgen! 
  

 
  
Marijn begon met het opzetten van een sterke aanval. Hij rondde deze af met een mooi torenoffer. Daarna 
speelde Marijn het mooi uit: 
26.Txf7+!! Kxf7 27.Lg6+ Ke7 Na 27...Kf8 komt er een extra toren bij de aanval met Tf1+. 
27. Lg6+ Ke7 28.Dxg7+ Kd6 29. Lxe8 De loper is nu taboe vanwege 29...Dxe8 30.Pe4+ Kxd5 31.Pf6+. Dat 
kwam dus niet, maar na 29...Lf5 30. Pf2 Dxe8 31. Pfe4+ was het alsnog uit. 
 
  

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/IMG_43521-e1462026466484.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/SPektakel.jpg
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We zien volgend jaar nieuwe sponsormogelijkheden! 
 

 
 

Simon van den Beek als enthousiaste organisator bij de side-events 
 

 
 

Pathena Academy is ook dit jaar weer actief 
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Pathena Academy 
 
 

 
 

Veel schoolkinderen maakten op een leuke manier kennis met schaken  
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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