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Vandaag beginnen de deelnemers aan de zevende ronde van het Pathena Nederlands 
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. Nog drie ronden te gaan! 
 
Het is vandaag 5 mei, en daarmee de 126ste dag van de Gregoriaanse kalender. Ieder 
jaar vieren we op 5 mei Bevrijdingsdag. Op deze dag wordt voornamelijk de bevrijding van 
de Duitse en Japanse bezetting van de Nederlandse gebieden gevierd. Sinds 1990 is 
deze dag uitgeroepen tot een nationale feestdag. Dit betekent overigens niet dat iedereen 
ook vrij is op deze dag, maar gelukkig is dat in de meeste branches wel zo. De organisatie 
van het Nederlands Kampioenschap Jeugdkampioenschap 2016 is echter niet vrij 
vandaag! 
 
In de Verenigde Staten en Mexico wordt een heel 
andere gebeurtenis gevierd op 5 mei. Op deze dag 
wordt namelijk het sfeervolle Cinco de Mayo 
(letterlijk: ‘vijfde van mei’) gevierd. Met flamboyante 
sombrero’s en feestelijke muziek vieren de 
Mexicanen de dag waarop Mexico een Frans leger 
versloeg in de Slag bij Puebla. Vanwege de vele 
Mexicanen in het zuiden van de Verenigde Staten, 
wordt Cinco de Mayo ook in dit land gevierd.  
 

De nevenactiviteit van vandaag is een 
zaalvoetbaltoernooi. Zaalvoetbal wordt ook wel 
futsal genoemd, een woord dat is afgeleid van 
de Spaanse woorden 'futbol' (voetbal) en 'sala' 
(zaal). Om 15:00 begint de aftrap van het eerste 
potje. De wedstrijden duren 10 minuten en met 
vijf voetballers per team. Afhankelijk van het 
aantal opgegeven teams kan het toernooi 
maximaal duren tot 18.00 uur. Bij voorkeur 
opgeven als team, maar onvolledige teams en 
individuele spelers kunnen worden 
samengevoegd tot één team. Aanmelden kan bij 
de infobalie tot uiterlijk 5 mei 12.00 uur.   

 
 
Voetbaltoernooi 
 
Evenals voorgaande jaren wordt er weer een voetbaltoernooi georganiseerd. Op donderdag 5 mei 
kunnen de teams er weer tegenaan. Om 15:00 uur start het toernooi in de sporthal tegenover de 
speelzaal. Let er wel op dat je niet met je gewone schoenen voetbalt in de zaal, maar met je 
zaalschoenen. Geef je nu snel op (bij de infobalie, bij de persdienst), dat kan individueel, dan wordt 
je ingedeeld bij een team, maar je kunt je natuurlijk ook met elkaar als team opgeven. Een team 
bestaat uit 5 deelnemers. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen. 
 
Snelschaaktoernooi 
 
Eén van de side events is traditioneel een snelschaaktoernooi.  Op zaterdag 7 mei om 15:00 
(tijdens de eventuele barrages) zijn spelers, begeleiders, ouders en andere bezoekers van harte 
welkom om met elkaar te strijden om eeuwige roem en room. Opgeven kan bij de infobalie bij de 
persdienst. Laten we er weer een mooi toernooi van maken! Het snelschaaktoernooi is afgelopen 
voordat de prijsuitreiking begint! 
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Discussie voor ouders en door ouders 
 
Voor veel ouders en begeleiders is het een routine om naar toernooien af te reizen en deel te 
nemen aan meerdaagse kampioenschappen. Voor andere ouders is het een geheel nieuwe 
ervaring, bijvoorbeeld wanneer hun kind voor de eerste keer deel neemt aan een grote NK. Deze 
groep ouders wil misschien wel horen hoe andere ouders bepaalde dingen doen en daarvan 
kunnen leren. 
 
Bij de afsluiting van de 3 jarige cyclus van het Pathena NK jeugschaken Rotterdam wil de 
organisatie ook de ouders en begeleiders aan het woord laten en hun ervaringen te delen. Met 
welke uitdagingen kampen ze, welke goede en minder goede ervaringen hebben ze met de 
begeleiding van hun kinderen/pupillen op zo’n toernooi? Zijn er zaken waar ouders vragen over 
hebben en kunnen deze wellicht beantwoord worden door andere ouders die hen zijn voorgegaan? 
 
Om op deze vragen antwoord te geven organiseren we een discussie sessie waar ouders en 
begeleiders ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. 
 
Alle ouders en begeleiders zijn uitgenodigd om deze sessie bij te wonen om hun verhaal te 
vertellen of om te leren van ervaringen van anderen. 
 
Datum/tijd : vrijdag 6 mei, van 11:30 – 13:00 
Locatie : TopsportCentrum, Gold Room (naast de analyse zaal) 
 

 
A-jeugd 
 
De afgelopen dagen heb ik aan meerdere spelers gevraagd waarom ze de spektakelprijs nog niet 
hadden gewonnen. Het mooiste antwoord vond ik `wie niet waagt wie niet verliest’. Dit is echter 
niet altijd waar: als je niets doet, is de tegenstander je misschien wel voor. Iemand die dat begrijpt, 
is Casper Wouters die tegen Matthijs Dubbeldam een speculatief stukoffer uit de kast trok. 
 

 
 
18.Pxf5!? Een speculatief offer. Wit krijgt drie pionnen voor het stuk. 18…exf5 19.Lxf5. Hier 
verwachtte ik 19…Tc7 20.Lxg6 hxg6 21.Dxg6 en objectief staat zwart beter, maar de pionnen van 
wit zijn gevaarlijk. Matthijs Dubbeldam had echter het lef om een stuk terug te offeren met 
19…Pxe5!?! Dat was zeer interessant na 20.fxe5 Tc4! Om het de de witte dame heel lastig te 
maken. Bijvoorbeeld 21.Le6+ Kh8 22.Dg3 Pcxe5 23.Dxe5 Te4 met actief spel voor zwart. In de 
partij volgde 20…Pxe5 met hetzelfde plan. Daar bleek wit echter uiteindelijk een kwaliteit voor te 
blijven en Casper won de partij uiteindelijk. 
 
Andersom is de uitspraak `wie niet waagt wie niet wint’ ook waar. Dat geldt in de afgelopen ronde 
vooral voor Esper van Baar. Hij kwam door zijn voorbereiding geweldig uit de opening, maar 
besloot tot remise tegen de hoger geplaatste Joris Gerlagh. De partij tussen Maaike (haar 
achternaam hoef ik niet te noemen, want die weet iedereen toch wel. Althans dat denkt zij zelf) 
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tegen Jochem Mullink laat zich het best te schrijven door het commentaar van Maaike (letterlijk 
geciteerd): 
`De eerste 20 zetten waren heel goed – en toen stond ik gewonnen. Oh, dit schrijft je op, ik houd 
mijn mond wel. (Redactie: 2 seconden later:) Mijn tegenstander zat daar al met de neiging om op 
te geven, maar ik zag het niet. Er waren gewoon 2 zetten die allebei wonnen en toen deed ik iets 
anders en stond ik gewoon goed. Toen had ik een truc, waarmee ik een pion won en toen stond ik 
ineens gewoon k*t.’ 
Opmerking van de redactie: Voor de leesbaarheid hebben we de al het haha maar weggehaald. 
`Toen Maaike dit teruglas, merkte ze nog op dat ze misschien beter niet mee had moeten doen. 
Dan had ze ook geen commentaar hoeven geven.’ De persdienst is echter blij met spelers die zo’n 
leuk commentaar geven op hun partij. Dat kan niet gezegd worden over Thomas Beerdsen. Hij 
kwam niet veel verder dan `Ik won een pion en toen ging het goed. En toen hield ik al haar 
tegenspel tegen en toen won ik.’ 
 
Leuk commentaar komt altijd wel van Laurens Schilstra. Toen ik hem daarom vroeg, was het 
antwoord `Voor een muntje, voor een muntje’. Sommige mensen doen alles voor geld, maar 
gelukkig kan Laurens zijn mond toch niet goed houden en kwam er dus toch commentaar. Hoewel 
– na de tijd probeerde hij het er op alle mogelijke manieren weer uit het verslag te halen. Eerst 
door te onderhandelen – sommigen noem het chanteren. Namelijk door te dreigen om morgen niet 
meer te komen. Vervolgens probeerde hij het nog op gevoel. De persdienst heeft nog wel wat 
gevoel en heeft zijn uitspraken iets toonbaarder gemaakt: 
`Ik vond het echt een rukpartij, ik snap niet dat ik heb verloren. En ik wil een muntje! 
Wil je ook nog wat inhoudelijke dingen weten. Ik heb in dit toernooi in twee jaar nog geen enkele 
partij (correctie goede partij) gespeeld. Misschien moet ik morgen maar in Wageningen gaan 
spelen.’ 
 
Gelukkig zijn er genoeg anderen die serieus over hun partij kunnen praten. Zo kregen we van de 
koploper Hing Ting Lai – die met zijn overwinning vandaag zijn voorsprong heeft vergroot tot een 
heel punt - een hele analyse: 
De partij was een Caro Kann waarin wit het heel solide aanpakte. Wit had al snel het loperpaar 
maar zwart stond als een huis. 20. Re1-e3 was een hele eigenaardige zet die gewoon tijd kost 
omdat hij na Bc5 alweer terug naar e2 ging. Er was nog steeds niets aan de hand de stelling was 
in evenwicht. 26. h4 was een ongelukkige van wit want vanaf daar krijgt zwart langzaam de 
overhand. Met 27. Lh3? tast wit voor het eerst echt mis en wint zwart een pion met 28... Pd4! Het 
was wel oppassen geblazen maar uiteindelijk wist ik een pion te winnen.  
 

 
 
Na 31... Dc3 was ik even bang dat ik een stuk zou verliezen maar na 32. Td3 Dc4 33. De4 c5 34. 
c3 f5! en het is wit die materiaal verliest. Na 34. De3 was Pc2... een killer vanwege de vork op e1. 
36. Dxd2 en na Dxd3... was het een volle toren en een punt. 
 
Ook Tjark Vos gaf mooi commentaar over zijn partij tegen Casper Schoppen: 
Ik had de variant die op het bord kwam bijna voorbereid, maar toch niet. Ik zat zo op een chess24 
filmpje te kijken, maar na 5 minuten had ik geen zin meer. En toen kreeg ik het op het bord. Ik 
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speelde …f5, dat zag er wel goed uit, want als hij slaat dan controleer ik het centrum en anders val 
ik aan op de damevleugel en is de koningsvleugel gesloten. Ik dacht toen dat ik wel goed stond, 
maar toen ging ik een variant in met een truc in mijn hoofd. De truc werkte niet en toen kwam ik 
minder te staan. Daarna heb ik het solide verdedigd. Heel misschien stond ik nog goed op het 
eind, maar dat weet ik niet (net na de tijdnoodfase), maar toen had ik weer iets gemist.   
De enige partij over de top van het klassement waar we nu nog niets over gezegd hebben is de 
partij tussen Robby Kevlishvili en Max Warmerdam. Max vertelde er hetzelfde over: `hij had druk, 
maar mijn structuur was beter. De druk werd te veel en ik had eigenlijk zwartveldige lopers moeten 
afruilen, zodat het wat minder zou worden. Dat deed ik niet … 
… en toen liep het weg. Mooi was vooral het pionoffer van Robby. 

 
Hier brak Robby met de mooie zet 36.e5! dxe5 37.d6 De8 38.Pe4 en de druk waar Max het over 
heeft, is duidelijk te voelen. 

 
A-meisjes 
 
Lola (de hoogst geplaatste speelster) speelde tegen de koploper Emma de Vries (de speelster met 

de laagste rating). Ook in deze partij begon Emma voortvarend en al snel 
was Emma weer degene die aan het pushen was. Zelf zegt ze hier na de 
partij het volgende over: 
`Teleurgesteld, maar tevreden. Dat is mijn gevoel' In het begin dacht ik 
echt dat ik beter stond. Ik kwam 2 pionnen voor en toen kwam ze terug. 
Ze maakte goed gebruik van mijn foutjes. Remise is denk ik een waardig 
resultaat voor ons allebei. Ik zit nog te trillen van de spanning: eerst dat je 
misschien gaat winnen van de nummer 1 geplaatst, toen dat ze toch 
terugkwam en toen dat het eindelijk allemaal voorbij was. Na 5 uur ben je 
door je concentratie heen en je moet met weinig tijd toch goede zetten 
doen – en dat is uiteindelijk goed gegaan.' 
Ze is al een keer derde geworden bij de C-categorie en dit jaar zit er ook 
zeker een mooi resultaat in. Haar spel is in ieder geval gedurfd genoeg. 
Na een spannende opening ging ze in onderstaande stelling door met 

lekker aanvallen met …Tf6-h6. 
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Ook de andere partijen waren spannend. Quirine Naber won in een tweeslachtig eindspel netjes 
van  Frederique Lacourt, terwijl Timardi Verhoeff en Lydia dubbeldam na een even enerverend 
eindspel tot remise kwamen. De laatste partij van deze ronde was al drie dagen eerder gespeeld. 
Dit was de partij tussen Villa Siu en Lisanne Waardenburg. Ze kwamen in een eindspel dat u 
waarschijnlijk nog in het verslag op schaaksite zult terugzien. Het was een goed paard tegen een 
slechte loper (het stokpaardje van Herman Grooten). Dit speelde Villa op zijn Herman’s uit en 
pakte daarmee haar eerste punt.  

 
 
B Jeugd 
 
Vandaag scheen er weer een lekker zonnetje, maar de schakers moesten vandaag binnen aan de 
bak. Voorlopig staat Joris nog alleen aan de top, maar misschien zal Marijn vandaag een puntje 
ontnemen van Joris.  
 
Marijn kwam tegen Joris in het eindspel terecht met een pionnetje extra. In de volgende stelling 
wist Marijn de over hand te namen na 52.Pc4-d6+ (diagram) 
 

 
 
Hiermee kon wit zwart forceren om zijn toren inactief te zetten na 52. ... Kc6 53.Pe8 Td7 54.Pd6 
Ld1 55.Pc4 Zwart dreigde nog een pion te winnen en zwart kon eventueel nog de poging wagen 
met 55. ... a4 56.Pb2 Lb3 57.Pd3 maar dit zou ook een prettige stelling voor wit geven. Joris 
probeerde 55. ... La4 56.Pxa5 Kb5 57.Pc4 Td1 en hier kon wit het paard voor de loper ruilen voor 
een makkelijk toren eindspel met Pb2. Hier gaf Joris op. 
 
Geert van Hoorn en Daan van der Noordaa konden vandaag als eerste van de zon gaan genieten. 
Daan had de keuze om één van de twee aangevallen stukken te slaan, maar koos voor de 
verkeerde. Dit kostte hem een Loper en toen gaf hij de partij op. 
 
Op het tweede bord was het een bloedbad tussen Simon Elgersma en Bart Dubbeldam. Na de 
opening dacht Simon kans te maken door er een ingewikkeld zooitje van te maken en speelde de 
zet 11.lxb5!? (Diagram) Wit offerde hier kwaliteit voor twee pionnen en activiteit op de 
damevleugel. Maar dit maakte de stelling heel gevaarlijk en onduidelijk, beide spelers konden een 
hevige aanval beginnen. 



 8 

 
 
De partij ging verder met 11. ... axb5 12.Pcxb5 Db8 13.Lf4 zwart zal het moeilijk hebben dit paard 
op een prettige wijze nog te verdedigen dus begon hij zijn eigen aanval 13. ... Pxe4! Deze zet had 
2 doelen, ten eerste valt het de dame aan en het weerhoud de koning om eventueel te vluchten via 
d2. Wit zette zijn aanval voort met 14.Lxe5 Pxg3 hierna doofde de aanval wel snel weer uit zonder 
dat beide partijen veel bereikt hebben. Een leuke tussenzet was Txa2 en zwart dreigt mat! De 
partij zou verder gaan met 15.Kb1 Pxg3 16.Lxb8 Pxh1 17.Kxa2 Pxf2 en zwart staat er heel mooi 
voor. Maar de keuze van Bart was ook zeker niet verkeerd : 14. ... Pxg3 15.Lxb8 Txb8 de andere 
mogelijkheid voor zwart was Pxh1 maar dit geeft wit beter spel na Pc7+ De aanvallen zijn 
uitgedoofd na 16.fxg3 Lb7 17.Td2 g6. Uiteindelijk kon wit de overhand nemen in het eindspel en 
won de partij. 
 
Guido had met de witte stukken heel goed tegen William gezien hoe hij een stuk kon winnen. 
Nadat William weigerde te ruilen in het centrum deed Guido het voor hem, met voordeel! Aan het 
einde van de slachtpartij kwam wit met zijn paard in de penning en verloor hij hem na 22. e5! Toen 
gaf William op. 
 
En, voor de vredesluiters, Wiggert en Cor maakten er in een bevroren stukken eindspel remise 
van. Ook Kevin en Sang maakten er, na zetten herhaling, ook remise van.  
 
Maar degene die ook heel blij kan zijn met zijn eerste verdient halfje, is Dimitri. Hij speelde met de 
witte stukken tegen Sipke. In het eindspel had hij een pionnetje extra, maar deze was niet genoeg 
en het werd dus remise. 
 
Bas die heeft vandaag tegen Jan laten zien hoe je een toreneindspel met een pionnetje meer moet 
winnen. Nadat hij de resterende pionnetjes had afgeruild, hield hij goed de koning af van de 
marcherende b-pion. Toen het onvermijdbare gebeurde en wit een de Dame haalt, gaf zwart het 
op. 
En de laatste, tot het einde uitgespeelde, partij tussen Arne en Robin leek lange tijd uit te lopen tot 
een remise. Maar Arne liet zijn eindspel kennis blijken en kon zijn extra pionnetje promoveren tot 
een mooie overwinning. 
 
Marijn heeft vandaag de titaan Joris verslagen en daardoor is er nog van alles mogelijk op dit NK! 
Joris staat nog steeds bovenaan met 5 uit 6 punten maar hij wordt achterna gezeten door Simon 
en Marijn met 4,5 punten.  
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B Meisjes  
 
We zijn alweer halverwege bij de B-Meiden en het blijft een zware strijd voor hen allen. Ondanks 
dat sommigen vandaag misschien liever naar buiten gaan met dit mooie weer, zaten deze meiden 
er helemaal klaar voor om de strijd aan te gaan! 
 
Op het eerste bord zagen we Iris weer een leuk offer maken en de start van een hevige 
koningsaanval. 19.Pxf7! (diagram) 
 

 
 
Wit maakte een mooi gaatje in de pionnenmuur voor de zwarte koning, met de moeilijke taak voor 
zwart om haar stelling te verdedigen! 19. ... Kxf7 wit wint zijn stuk terug met 20.e5 Dd7 21.exf6 
Lxf6 dit kost zwart een stuk, Lb4 was beter. 22.Lg5 De7 23.Lxf6 Dd6 dit kostte zwart de dame 
na 24.Le5+ 1-0 
 
Ting Ting kwam in een beter eindspel terecht tegen Feline. Maar nadat Feline een paar lastige 
keuzes voor Ting Ting voorlegde, werd het teveel voor Ting Ting. Nadat ze 22.Kb1 speelde gaf ze 
na zwarts volgende zet op. Zoals Jan het verwoorde "Zet 22 is zeer dubieus!", want de volgende 
zet won Feline een stuk.  
 
Tussen Fong Li en Bi-Rong zag het er op het eerste gezicht naar uit dat het naar een remise 
eindspel zou gaan leiden. Maar Bi-Rong had andere plannen en vond nog een mooi trucje waarna 
ze een pionnenspel terecht kwam met een extra pionnetje. Fong Li geloofde het toen wel en gaf 
haar tegenstandster het punt. 
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Na een wat mindere eerste 3 rondes voor Lorena heeft ze tegen Nicolien haar kansen mooi 
gegrepen. Ze won eerder in de partij een stuk en later, door middel van een felle koningsaanval, 
kon Lorena de partij verzegelen. 
 
Eliza maakte het in het eindspel heel leuk af na 47. ... Tc3+ (Diagram) Zwart kan nu geforceerd 
haar dame aan de overkant krijgen. Het punt is binnen na 48.Ke4 Tb3 49.Txb3 xb3 50.Kd4 b1=D 
0-1 

 
 
Vandaag waren de dames weer snel klaar, maar ze zijn allemaal voor de winst gegaan. Op dit 
moment staat Iris op nummer 1 met 4 uit 4. Ze wordt gevolgd door Feline met 3 punten en Eliza 
met 2,5 punten. Wie gaat de sneltrein, genaamd Iris Schelleman, nog stoppen? 
 
 
C-jeugd ronde 6 
 
Op het eerste bord speelde koploper Eelke de Boer met wit tegen Mick van Randtwijk. Eelke 
voerde lange tijd druk op de stelling van Mick. Mick hield het lang vol, maar uiteindelijk ging het 
toch mis. Eelke komt met deze overwinning op 5,5 uit 6. Kan Eelke dit volhouden of zal iemand 
anders hem nog stoppen? 
 
Aan bord 2 kreeg Liam Vrolijk met de zwarte stukken een mooie stelling tegen Derk Kouwenhoven. 
In de partij moest de koning van Derk naar veld h4. Liam maakte hier handig gebruik van. In de 
volgende stelling vond Liam de combinatie die tot mat leidde. Liam speelde 33...T8f3+ 34.Kh4 
h2! Wit gaat sowieso mat in een paar zetten. Daarom liet Derk zich direct mat zetten. 35.Txf2 
Th3#. Liam komt op 5 uit 6. 
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Jonas Hilwerda probeerde lange tijd te winnen van Tim Grutter. Hij begon al vrij snel na de 
opening met een koningsaanval, maar deze bleek niet door te slaan. Uiteindelijk kwam hij zelfs 
een pion achter in het toreneindspel, omdat hij iets te graag wilde winnen. Ondanks deze pion 
meer was het eindspel niet meer te winnen voor Tim;1/2-1/2 
 
De snelste partij van deze ronde was al na 18 minuten klaar. Jesse Allaart en Kevin Brands 
maakten er een snelschaakpotje van. Jesse heeft dit toernooi al een keer eerder zo snel 
gewonnen. Het lijkt er op alsof sommige tegenstanders van Jesse meegaan in zijn tempo. 
Wanneer dat gebeurt wint Jesse vaak de partij, maar het gaat een keer gebeuren dat deze tactiek 
niet meer werkt. Ondanks het snelle spel had deze partij nog wel een fraai einde. In onderstaande 
stelling speelde Jesse 16...Lh3! 17.Tg1(17.gxh3 Df3+ 18.Kg1 Lb6+) 17...Lb6 18.Dd1 18...Lg4 
19.Da1 Dxg1;0-1 

 
 
Tommy Tran had er ook zin in vandaag. Met wit trok hij al gauw ten strijde tegen Thijmen Nawijn. 
In onderstaande stelling ging Tommy met 18.a6! heel snel door de zwarte stelling heen. De partij 
ging verder met 18...bxa6 19 Txa6 Kb7 20.Tfa1 Ld8 21.Ta7+ Kb8 22.Ta8+ Kb7 23.T1a7+ Kb6 
24.Dd1 24.Db5 Tb8+ en de dame ging verloren; 1-0 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Derk-Liam.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Kevin-Jesse.jpg
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Gabriël Krouwel en Bram Albertus speelden een boeiende partij. Beiden gingen voor een 
koningsaanval. De koningsaanval van Gabriël ging sneller. Gabriël won een kwaliteit en hiermee 
de partij. Hij maakte de partij met een mooi mat af. In onderstaande stelling offerde Gabriël zijn 
toren zodat hij mat kon zetten. Hij speelde het geforceerde 45...Tc2+ 46.Kxc2 d3+ 47.Kd2 De2+ 
48.Kc1 De2#;0-1 
 

 
 
De partij tussen Daan Noordenbos en Diego Kaersenhout ging er wild aan toe. Aan beide kanten 
van het bord was er spanning. Diego kwam uiteindelijk sneller bij de koning van Daan. De partij 
werd mooi afgemaakt door Diego met de zetten 35...Txf4! 36.Dxf4 Th1# in onderstaande 
stelling;0-1 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Tommy-Thijmen-a6.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Bram-Gabri%C3%ABl.jpg
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Eelke leidt nog steeds met 5,5 uit 6. Gevolgd door Liam op 5 uit 6. Daar achter zien we Charlie met 
4,5 uit 6. Morgen wordt weer een spannende dag. 
 
C-meisjes ronde 6 
 
Aan bord 1 speelde koploopster Marlinde Waardenburg met zwart tegen Marit de Boer. De partij ging er 
rustig aan toe. Een tijdje later besloten de dames in een pionneneindspel tot remise. 
Ook aan het tweede bord ging de partij er rustig aan toe tussen Linet Boghossian en Pascalle Monteny. 
Pascalle kreeg met zwart een duidelijk voordeeltje in deze partij. Ze won een pion en kreeg een mooie 
stelling. Ze wikkelde dit af naar een goed eindspel. Op een gegeven moment dacht ze niet verder te komen 
en gaf ze remise.  Waarschijnlijk was dit eindspel nog steeds gewonnen met een paar goede paardzetten, 
maar dit was nog wel lastig om te zien. 
 
In onderstaande stelling bent u zelf aan de beurt. Wat zou u doen om deze partij te winnen? 
 

 
 
Aan bord 3 speelde Anna Martinez met de witte stukken tegen Alisha Warnaar. Anna had een mooi 
voordeel na de opening. Even later won Anna met een mooie combinatie een toren. In onderstaande 
stelling speelde zij 16.e4 La2 17.Lb5! Hiermee won Anna een stuk en even later de partij. 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Daan-Diego.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Linet-Pascalle-ke6.jpg
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Na 6 ronden te hebben gespeeld staat Marlinde nog steeds bovenaan met 5 uit 6.Gevolgd door Pascalle 
met 4,5 uit 6. Daarachter een horde speelsters met 4 uit 6. Morgen speelt Marlinde tegen Anna Martinez. 
We zullen zien wat morgen ons gaat brengen. 
 
 
 
 
Met een veilige koning val je makkelijker aan! 
 
Daan Noordenbos- Diego Kaersenhout 
 
Het wordt een winawer waarin zwart het handig speelt en zijn koning veilig naar a6 kan brengen 
om zelf een aanval te lanceren op de damevleugel. 
Als de stukken van zwart gereed staan om de stelling te openen aan de damevleugel speelt wit het 
te actief en begaat met 20.f6 gevolgd door Txf6 een fout en vanaf daar is het eenrichtingsverkeer. 

 
 
Met 33... Pe4! wordt een belangrijke verdediger geruild en komt zwart definitief binnen. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Anna-Alisha.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Daan-diego-txf6.jpg
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De slotcombinatie mag er zeker wezen met 35...Txf4! Qxf4 en Th1# 
Wit kwam er in deze partij niet aan te pas en zwart heeft met zijn veilige koning op a6 makkelijk 
een aanval op kunnen bouwen en keurig afgemaakt. 

 
  

  
 
Het RSB Jeugd Doorgeefschaakkampioensschap 
 
Op donderdag 4 mei werd als nevenactiviteit het Jeugddoorgeefschaakkampioenschap van de 
RSB gehouden. De Goldroom zat aardig vol met denkhoofden. Van te voren mochten ze voor hun 
team een leuke naam verzinnen en zo hoorde je namen als "Duo Fantastico",  "Wij gaan winnen", 
"De Tokkies", "De legendarische  schakers" en "Padam". De heer Theo Heukels leidde alles in 
goede banen. Er werden 7 ronden gespeeld met 7 min. p.p.p.p. Voor sommigen was het nodig om 
de spelregels nog eens goed door te nemen. Zo mag je bijvoorbeeld een stuk niet met schaak 
inzetten en een pion, die de overkant haalt, blijft een pion, maar je moet wel zeggen, welk stuk het 
voorstelt.   Verder wordt er doorgespeeld tot beide partijen klaar zijn. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Daan-diego-pe4-1.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/DAan-Diego-ka6.jpg
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Om half 2 begon het kampioenschap. In eerste instantie waren er 14 tweetallen aangemeld, maar 
uiteindelijk waren er 20 duo's aanwezig. Een mooi aantal deelnemers dus. Het was leuk om te zien 
hoe de twee spelers met elkaar communiceerden. Je moet namelijk wel met elkaar overleggen om 
tot een goed resultaat te komen.                                 
 
Om 4 uur werden de prijzen uitgereikt. Er waren 4 groepen op leeftijd gemaakt. In de eindstand 
waren "MarioLuigi" en "Padam" gelijk geëindigd met 13 bordpunten. "MarioLuigi"  won de oudste 
groep en "Padam" groep 2. "FC Kip" won groep 3 met 9 bordpunten en "Wij gaan winnen" won 
groep 4 met 7 bordpunten.                                                         
 
Het was een geslaagde middag, waar de kinderen veel plezier aan beleefden! Theo Heukels en 
Eduard Hartog en Angelo Ayala namens de RSB, bedankt voor de 
organisatie!                                                                                                          
 
  
 

 
 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_44151-e1462374543840.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_44151-e1462374543840.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_44181-e1462374671941.jpg
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Ingespannen schaken! 
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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