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Vandaag beginnen de deelnemers aan de vijfde ronde van het Pathena Nederlands 
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. Na afloop van deze ronde zijn we voorbij de helft van het 
toernooi. Inmiddels is duidelijk wie in elke categorie de grootste kanshebbers zijn. Het 
kampioenschap is echter nog lang niet beslist, dus laat de verrassingen maar komen! 
 
Het is vandaag 3 mei, en daarmee de 124ste dag van de Gregoriaanse kalender. Gisteren werd al 
het een en ander uitgelegd over deze kalender, dus geïnteresseerden kunnen altijd even 
teruglezen in het vorige bulletin.  
 
Op 3 mei 2015 speelden FC Groningen en PEC Zwolle tegen elkaar in de strijd om de KNVB 
Beker. Zoals gebruikelijk wordt de bekerfinale in De Kuip gespeeld, dus het was vorig jaar best 
druk rondom het Topsportcentrum. Dit jaar zijn er gelukkig (of jammer genoeg) geen 
voetbalwedstrijden in de week van het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken. Er zijn dus 
geen speciale parkeerkaarten nodig en er zullen ook geen schreeuwende voetbalsupporters 
aanwezig zijn. Naar verwachting zal het vandaag uitermate rustig zijn in het Topsportcentrum. 
 
Succes met de vierde ronde! 

 
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! 
 
Fotomoment 
 
Het is de gewoonte om een mooie groepsfoto te maken, en dat willen we dit jaar ook weer doen. 
We vragen iedereen om dinsdagmorgen om 10:50 in de speelzaal aanwezig te zijn. Dan gaan we 
met z’n allen naar buiten om voor de ingang een groepsfoto te maken. Het wordt tenslotte mooi 
weer! 
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A Jeugd Ronde 4 
 
Op de onderste borden bij de A-jeugd wordt er flink op los gehakt. Dat leverde Tijmen Hofstra zijn 
eerste punt op, tegen Mathijs Dubbeldam. Voor Mathijs is er morgen weer een nieuwe kans, zet 'm 
op! Ook Casper Wouters wist met wat geweld een punt te behalen tegen Jorn Brouwer. 
 
Max Warmerdam wist vandaag een goede overwinning neer te zetten tegen Tjark Vos. Met zwart 
wist hij in de linker stelling voordeel te behalen met 15... Lg4! Na 16. Txe8+ Dxe8 17. 
f3 verzwakte zwart de witte koningsstelling en verbeterde ondertussen zijn eigen stukken: 17... 
De5 18. g3 Dd4+ 19. Kg2 Lf5 20. Pc3 Te8 21. b4 Lxb4 22. Lb2 Dd3 In de rechter stelling is te 
zien dat wit compleet is vastgezet. Wit ging verder met 23. g4 waarna Max de partij netjes 
uitspeelde met 23... Lg6 24. Tc1 h5 25. h3 h4 26. La1 La3 27. Tb1 Dd6 0-1 Een andere 
mogelijkheid om de partij te beslissen was met 23... Lxc3! want na 24. c3 komt zwart binnen 
met 24... Te2+. 
 

      
 
Tussen Robby Kevlishvili en Thomas Beerdsen was de partij lange tijd spannend. Er waren 
wisselende kansen en uiteindelijk leek het toch wel enigszins op remise af te stevenen. In 
onderstaande stelling zou de partij na 37... Pxd5 waarschijnlijk in evenwicht zijn gebleven. Als wit 
verder gaat met 38. Dxd5, dan doet zwart eerst even 38... Kg8 om f7 te dekken. Daarna kan wit 
wel met zijn a-pion gaan rennen, maar zwart krijgt tegenspel met ...Lh6 en de dreiging ...Le3. In de 
partij kwam echter 37... Pd7 en toen sloeg Robby toe met 38. Pe7. De pion op f7 is erg moeilijk te 
dekken, en na 38... f6 kwamen de witte stukken de zwarte koning belagen: 39. Dg8+ Kh6 40. Df7 
Pf8 41. Pg8+. Na 41... Kh7 zou wit winnen met 42. Pxf6+ Kh6 43. Pe8. 
 

 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Vos-Warmerdam.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Vos-Warmerdam-2.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Kevlishvili-Beerdsen.jpg
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In de partij Alik Tikranian-Ruud van Meegen kwam de zwartspeler met het interessante offer 29... 
Txc3. Wit koos voor 20. fxe4 en zwart sloeg gewoon terug met 30... dxe4! Nu had wit 
waarschijnlijk het offer alsnog moeten aannemen met 31. bxc3, maar ik snap wel dat je dat met wit 
niet helemaal vertrouwt... Na 31... Pc4 32. De1 Da5 zou wit zich moeten verdedigen met 33. 
Td2, en dan nog blijft het moeilijk... Na 31. Kb1 T3c7 behield zwart zijn vrije e-pion en die werd erg 
lastig voor wit. In de rechter stelling kwam zwart namelijk met 35... e3! Na 36. Dxd6 Dxd6 37. 
Txd6 Txf4 kan wit niet meer terugslaan, want dan zou de vrijpion na ...e2 niet meer te stoppen 
zijn. Alik probeerde de stelling met een kwaliteit minder nog te houden, maar dat lukte niet. 
 

      
 
 

 
 
Bij Hing Ting Lai tegen Casper Schoppen kende de partij spannende momenten. In de linker 
stelling heeft Hing Ting een prima stelling opgebouwd. Het is alleen niet zo makkelijk om verder te 
komen. Hing Ting koos ervoor om verder te gaan met 24. f4, maar wellicht had hij dat beter 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Tikranian-Van-Meegen-1.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Tikranian-Van-Meegen-2.jpg
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kunnen voorbereiden met bijvoorbeeld Lc3. Na een paar mindere zetten van wit ging het voordeel 
naar zwart. Uiteindelijk kwam Hing Ting in een soort zetdwang terecht door een vervelende 
penning van zijn loper. Zwart had in de rechter stelling dan wel met zijn koning dicht bij de h-pion 
moeten blijven, want na het gespeelde 40... Ke6 41. h6 Kf6 had wit zich kunnen redden met 42. 
Ta8. Na 42... Kg6 43. Lb4 is de penning opgeheven en kan de pion niet zomaar doorlopen. Even 
later kwam de stelling linksonder op het bord en had wit met 46. f6 de zwarte loper kunnen 
weglokken. Na 46... Lxf6 47. Ta8+ Kf7 kan wit dan namelijk 48. Le3 doen. Na het gespeelde 46. 
Ta8+ ontstond na 46... Kh7 47. Td8 Txd2 48. Td7+ Kg8 48. Td8+ Kf7 49. Txd6 Lc5 50. Td7+ de 
stelling rechtsonder. Hier moet zwart een goed veld kiezen voor zijn koning... Na 50...Kg8 liggen 
de kansen bij zwart, maar na het gespeelde 50... Kf6 kan de koning niet goed bij de h-pion komen. 
Daardoor kon wit eerst de b-pion slaan en daarna de h-pion tegen de d-pion ruilen. Vervolgens 
moest Hing Ting het eindspel toren tegen toren+loper nog remise maken (dat valt nog niet mee in 
de praktijk) en dat deed hij prima! 

      

      
 
Morgen spelen de koplopers Hing Ting en Robby tegen elkaar, dus dat belooft een spannende 
strijd te worden! 

 
 
 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Lai-Schoppen.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Lai-Schoppen-2.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Lai-Schoppen-3-1.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Lai-Schoppen-3.jpg
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A meiden ronde 2 
 
Vandaag begon Quirine Naber haar partij goed tegen Emma de Vries. Ze wist een pion te winnen 
en een prima stelling te bereiken. In onderstaande stelling is het belangrijk om je toren erbij te 
halen. Dat was Quirine misschien ook van plan met 22. Kd1, want dan is het mogelijk om Kc2 en 
Td1 te doen. Het nadeel werd echter ontdekt door Emma: 22... Lc8+! Die zet leverde een stuk op, 
en even later een punt. Een andere mogelijkheid om de witte toren erbij te halen was 22. Tg1 met 
het idee Tg2 en Td2. Met 22. Ke2 zou je meteen Td1 kunnen doen, maar dan is 22 ...Le8 nog wel 
irritant. 

 
 
Bij Frederique Lacourt en Lydia Dubbeldam werd de stelling al vrij snel dicht geschoven. De 
dames besloten om de strijdbijl er voor vandaag bij neer te leggen en het punt te delen. 
Bij de partij Lola den Dunnen-Lisanne Waardenburg werd het ook remise, maar daarvoor moest 
Lisanne het onderste uit de kan halen. In de linker stelling wist Lola met 16. Lc5 de 
pionnenstructuur van zwart veel slechter te maken. In de rechter stelling is te zien dat die actie de 
inleiding was om een pion te winnen. Nu is het belangrijk om een vluchtveld te maken voor de 
koning, zodat de witte stukken verder in de aanval kunnen. Lola koos voor 29. h3, maar toen 
kwam Lisanne met 29... Dg5 en was het lastig om de witte koning veilig op te bergen. Na 29. 
g3 zouden veel zwarte velden worden afgepakt en heeft de koning een veilige plek op g2. Maar 
dat is natuurlijk achteraf en voor de volgende keer... 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook Timardi Verhoeff begon haar partij goed door tegen Villa Siu een pion te winnen. Later wist ze 
haar pion in te ruilen voor een mooi paard en met een slotcombinatie was het punt binnen voor 
Timardi. Ze speelde in onderstaande stelling namelijk 29. Txe8+ Txe8 30. Txd4 exd4 31. Pf6+. De 
d-pion was daarna niet meer te redden en de meerderheid werd vervolgens goed gebruikt om de 
zwarte koning af te leiden. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Naber-De-Vries.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Den-Dunnen-Waardenburg.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Den-Dunnen-Waardenburg-2.jpg
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Momenteel staat Emma de Vries nog op 100% en daarmee alleen bovenaan. Op naar ronde 3! 
 
B Jeugd 
 
Vandaag een belangrijke ronde. Koploper Joris heeft de kans om tegen Simon een vol punt uit te 
lopen op de rest van de groep. En als hun achtervolgers nog kans willen maken op een toppositie, 
zullen ook zij voor een overwinning moeten gaan. 
Een van de eerste partijen die klaar was, was die van Arne en Martijn. Arne had het voorbeeld van 
zijn broer Wiggert ter harte genomen en speelde de Grand Prix Attack. Dit keer liet hij zien dat hij 
er succes mee kon behalen! Na de zet 10. f5 dacht Martijn lang na, tot hij uiteindelijk zijn 
keuze maakte met 10. ... exf5. Na een aantal zetten kreeg Arne de overhand met 17. 
Pxf7 (diagram) 
 

 
 
Het witte paard dreigt heel veel schade aan te richten met een aftrekschaakje. Martijn 
probeerde 17. ... c4 18.Pxe5 cxb3 19.Pxg6 Txf5 Lxf5. Zwart komt aan het einde van het verhaal 
gelijk in materiaal, maar met 21.Pe7+ wint wit een stuk. 1-0 
Op bord 6 gaat Sang tegen Daan in de aanval 18. ... f5! (diagram). Deze zet drijft wit naar de rand 
en maakt het hem erg lastig om zijn stelling nog goed te blijven verdedigen. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Verhoef-Siu.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Arne-Martijn.jpg
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Na 19. Lg2 f4 20.f3 Lh5 21.Ld2 Pd4 dreigt zwart de dame te winnen met Pe2+. Wit verdedigt 
met 22.Dd1 fxg3 23.hxg3 e4. Zwart maakt de diagonaal vrij voor zijn dame, maar wit voorkomt dit 
met 24.Lf4. Zwart vervolgt zijn aanval echter heel mooi met 24. ... Db6 25.Kh1 exf3 Lxf3 Lxf3. Wit 
staat materiaal achter en zijn stelling is opengebroken, dus geeft hij op. 
 

 
 
 
 
Vandaag waren er weinig remises en gingen alle spelers tot het uiterste! Geert en Guido hebben 
het uitgevochten tot remise. Guido won een pion, maar dat was in het eindspel niet voldoende. 
Kevin en Marijn remiseerden uiteindelijk in een gelijk eindspel. Ondanks dat Marijn twee mooie 
verbonden vrijpionnen had, kwam er uiteindelijk een gelijk eindspel op het bord nadat de pionnen 
werden verdubbeld.  
Een schattig matje werd gezet door Luuk : 42.Lxe7(diagram) Ka4 43.Lb4 a5 44.Le7 b4 45.Kxc4 
bxc3 46.b3# 1-0 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Daan-Sang.jpg
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Op het laatste bord was het uitermate spannend! Bas won in het middenspel een pionnetje en 
belandde in een eindspel met paard+6p tegen een paard+5p. Een pittig eindspel, waarbij het voor 
zwart de uitdaging is remise te houden. Uiteindelijk liet Dimitri zijn koning de hoek in drijven en kon 
Bas voordeel behalen. Hij had goede winstkansen na  61. h7! (Diagram) 
 

 
 
Zwart ging verder met 61. ... Pd5 62.Pxa6 c5? Een betere poging is Pe7+ 63.Pxc5 Pf4 64.Kh6 
Pg6 65.Pe6 Pf8 66.Pg5 en zwart geeft op, 1-0. Wit dreigt mat te zetten met Pf7 dus zwart moet de 
pion op h7 slaan, waarna de a-pion vrij spel heeft. Helaas is Dimitri nog niet van de 0 af, maar hij 
zal zeker nog wel ergens een puntje wegsnoepen! 
 
 
 
Na een lange speeldag staat koploper Joris Kokje nog steeds ongeslagen bovenaan. Met 3 punten 
zit Cor hem nog op de hielen terwijl Simon, Marijn, Bart, Kevin, Guido en Sang volgen met 2,5 
punt. Zal Joris zijn toppositie behouden? Niks is nog beslist, en alles kan nog gebeuren de 
komende 5 rondes. Ik zit met smacht te wachten op de partijen van morgen! 

 
 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Luuk-Sipke.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Bas-Dimitri.jpg
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B meisjes 
 
De B-meiden gingen vandaag rap van start. Op bord 4 hadden Femke en Gerbrich er na 12 zetten 
al geen zin meer in: remise. In de partij tussen Ting Ting en Bi-Rong won Ting Ting in de opening 
al vrij snel een stuk. Op een gegeven moment won ze nog meer materiaal, en toen had Bi-Rong 
het wel gezien. 
 
Maar op het eerste bord was het spannend tussen Iris en Eliza. Na 24. Pxc4 lijkt het erop dat het 
na 24. ... Dc7 25. e6 fxe6 26. Txe6 Txc4 dxc4 gaat uitdraaien op een gelijk eindspel. Eliza koos 
echter voor het riskante 24. ... Tfc8?! (Diagram) 
 

 
 
Zwart probeert zijn pion te behouden na het ruilen op c4 door dit veld extra te dekken, en het paard 
staat gepend. Maar Iris had andere plannen: 25. e6 Maakt ruimte voor Pe5, met  aanval op de 
dame. 25. ... fxe6 26. Pe5 Txc3 27.Dxc3 Txc3 28.Pxd7 Txa3 met een beter eindspel voor Iris. 
Uiteindelijk won zij twee pionnen, en Eliza gaf op. 
 
Op het tweede bord was het een tijdje erg spannend tussen Lorena en Feline, maar Lorena verloor 
op een gegeven moment twee pionnen, en toen geloofde ze het wel.  Op het laatste bord ging het 
lange tijd gelijk op en probeerde Nicolien de solide zwarte stelling te doorbreken. Zij zag echter 
een vorkje over het hoofd, wat een volle toren koste. Uiteindelijk won Fong Li de partij. 
 
Voorlopig staat Iris bovenaan met 2 uit 2. Feline en Ting Ting volgen met 1,5 uit 2. Natuurlijk gaan 
alle dames hun best doen om Iris de eerste plaats te ontnemen. Het belooft nog een spannende 5 
ronden te worden! 
 
C-jeugd ronde 4 
 
Aan bord 1 speelden Jonas Hilwerda en Charlie Tang een Franse opening. Zwart offerde een 
kwaliteit voor spel. Ondanks dit offer is de partij nooit echt uit evenwicht geweest, daarom besloten 
de jongens tot remise. Beiden komen op 3,5 uit 4. 
 
Ook de partij tussen Liam Vrolijk en Mick van Randtwijk eindigde in remise, ook al had Mick in het 
eindspel een pion meer. Mick behoort nog steeds tot de koplopers met 3,5 uit 4. Ook Liam is met 3 
uit 4 nog lang niet uitgeschakeld. 
 
Eelke de Boer liet zien zich goed te hebben voorbereid tegen Oele Dijkhuis. Na de opening stond 
hij zo goed dat hij kon afwikkelen naar een winnend eindspel. In onderstaande stelling speelde 
Eelke erg snel de beste zet, ondanks dat de stelling redelijk ingewikkeld was. In deze stelling 



 12 

speelde hij 15.Pd5. Deze zet was volgens de engines de beste in deze stelling. Je moet het maar 
aandurven!  
 
Veel spelers hadden er duidelijk zin in deze ronde. Tommy Tran bijvoorbeeld opent met de witte 
stukken al gauw de jacht op de koning van Daan de Vetten. In de volgende stelling vindt Tommy 
een winnende combinatie. Tommy speelt hier 17.Lxg7 Kxg7 18. Pxf6 Kxf6 19.Pf3+! en de zwarte 
dame gaat verloren. 1-0 

 
 
Ook Kevin Brands, met de witte stukken, ging er in een Siciliaanse opening vol voor. Tegenstander 
Luuk de Man probeerde het te verdedigen, maar de witte aanval denderde snel door. Uiteindelijk 
won Kevin met een mooie combinatie. In onderstaande stelling speelde Kevin 17.Lxg7 Pf4 18.Dh2 
Kxg7 19.Pf5! Wit dreigt mat en valt de dame aan. 1-0  

 

 
 
Dries Wedda stond lange tijd erg goed tegen Stefan Vleming. Stefan ging op trucjes spelen. Dries 
verdedigde zich eerst goed, maar uiteindelijk bezweek hij toch. In de volgende stelling heeft 
Dries 29...Td6 gespeeld. Stefan speelt hier de krachtzet 30.Txg6! En na 30...Kh7 31.Tg7+ Kh6 
32. T7g4 Td4 33.f4! gaat zwart mat. 1-0 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Tommy-Daan.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Kevin-Luuk.jpg
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Morgen ronde vijf. In deze ronde zullen de vier koplopers het tegen elkaar uit gaan vechten. Mick 
speelt tegen Jonas, terwijl Charlie het opneemt tegen Eelke.  
Ook de achtervolgers zullen weer hun beste beentje voor zetten. 
 
 
 
C-meisjes ronde 4 
 
We beginnen gelijk met de partij van de dag, de partij tussen de koploopsters: Alisha Warnaar met 
wit tegen Marlinde Waardenburg. Marlinde krijgt een loper en een paard voor een toren. 30 zetten 
later gaat ze definitief de fout in. In de volgende stelling speelt ze 40.dxc5?, wat werd gevolgd 
door 40...De4+ met stukwinst; 0-1. 

 
 
Marlinde nu alleen aan kop met 4 uit 4. Wie kan haar stoppen? 
 
Aan bord 2 speelde Robin Duson tegen Linet Boghossian. Linet kwam erg gevaarlijk met de 
zwarte dame binnen in de witte stelling. Uiteindelijk ging ze net iets te ver met het snoepen van 
pionnetjes. 
In de volgende stelling heeft Linet net 20...Dxd3 gespeeld. Robin zag dat dit een fout was. Met de 
zet 21.Tf3 sloot wit de zwarte dame in. Ook 21...Dd4 werkt niet vanwege 22.Lb2! Linet bleef 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Stefan-Dries.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Alisha-Marlinde.jpg
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echter actief schaken, en ze won een stuk terug. Uiteindelijk kon geen van beide meisjes nog 
verder komen en werd tot remise besloten. 

 

 
 

 
 
 
 
 
In de partij tussen Heidi Rijken en Eva van Harten kwam er een beter eindspel voor wit op het 
bord. Wit had een vrijpion gecreëerd, terwijl zwart met man en macht probeerde te verdedigen. 
Toen ging wit in de fout. In de volgende stelling speelde Heidi 41.Pb7?. Eva reageerde sterk 
met 41...Pc6! 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Robin-Linet-1.jpg
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Hiermee won Eva de toren, en daarmee ook de partij. 
 
Een interessante partij werd gespeeld tussen Marrit Adema en Kim Meijer. Er kwam een erg 
spannende stelling op het bord: 
 

 
 
Na een paar uur spelen ging Marrit uiteindelijk door de stelling van Kim heen. Ondanks de strijdlust 
van beide speelsters moest er een beslissing vallen. Marrit won deze keer. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Heidi-Eva.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Marrit-Kim.jpg
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Morgen alweer ronde vijf. Koploopster Marlinde staat een punt voor op Linet, Pascalle en Alisha. 
Marlinde neemt het op tegen Linet. En Pascalle speelt tegen Alisha. Het wordt weer een 
spannende dag. 

 

Explosief mat op c4! 
 
Gisteren hadden we een spektakelprijs waar zelfs de wedstrijdleider enthousiast van werd. 
Vandaag zal hij het ook naar zijn zin hebben gehad, want er waren veel interessante 
aanvalspartijen. Eén van deze partijen vond plaats bij de C-meisjes, waar Laura Tiggelman de 
koning van Katja Lindenaar het hele bord overjoeg. Uiteindelijk werd deze op c4 vakkundig mat 
gezet. Al met al een mooie prestatie! 
 

 
 
Laura begon hier met 26.Dxh6+. De dame kan niet worden teruggeslagen omdat het paard 
gepend staat. Na 26…Ke7 kan dat wel, en dus sloeg Laura het paard eraf met 27.Lxf5! (het paard 
kan niet met de pion worden geslagen vanwege een andere penning). Na 27…exf5 28.Dh7+ Kf8 
maakte wit gebruik van een derde penning met 29.Txf5+!! 
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De koning van zwart moest dus weg en werd na 29…Ke8 30.Dxg8 Ke7 31.Tf7+ Kd6 32.Dg6+ Kc5 
(rechterdiagram) richting de vijandige linies gedreven. Daar liet wit zien hoe je moet aanvallen, 
namelijk door alle stukken te gebruiken. Ze begon met 33.Pb3+! Na 33…Kb5 is het mat met 
34.Txd7 Dxd7 35.a4+ Kc4 (of 35…Ka6 36.Pc5+) 36.Pd2+ Kc5 37.b4#. 
In de partij speelde Katja 33…Kc4. Wit haalde haar laatste stuk erbij met de stille zet 34.Td1, 
waarna het mat was na 34.Dd8 Dd3#. 

 

 

De Zuid Holland Cup 

Vandaag, maandag 2 mei, werd in de Goldroom als nevenactiviteit de Zuid-Holland Cup gespeeld. 
Dit scholentoernooi wordt in samenwerking met Stichting Het Schaakkasteel georganiseerd.  
Dit jaar streden 7 basisschoolteams om de Cup. Elk team bestond uit 4 spelers. De drie 
onderbonden, (Rotterdamse Schaakbond, Haagse Schaakbond en Leidse Schaakbond) waren 
met scholen vertegenwoordigd. Er werden 7 ronden met een bedenktijd van 15 min.p.p.p.p. 
gespeeld. Simon van der Beek leidde alles in goede banen.  
 

 
                              
 
Er werd sportief gestreden en na 7 ronden kon de eindstand worden opgemaakt. Er eindigden 
twee scholen met 11 matchpunten, en dan beslissen de bordpunten. De Lorentzschool uit Leiden 
had 21 bordpunten en de St. Bernardusschool had er 18. Zo werd de Lorentzschool winnaar van 
de Zuid-Holland Cup! Derde werd de De Piramide uit Zoetermeer met 9 matchpunten en 17,5 
bordpunten. Vierde werd de Eben Haëzerschool uit Capelle a/d IJssel met 8 matchpunten en 15,5 
bordpunten. Op de vijfde plaats kwam OBS West uit Capelle a/d IJssel met 7 matchpunten en 14 
bordpunten. Zesde werd de Admiraal de Ruyterschool uit Krimpen a/d IJssel met 5 matchpunten 
13,5 bordpunten, en De Stelberg uit Rotterdam werd zevende met 5 matchpunten en 12,5 
bordpunt.  
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_43881-e1462197369624.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_43901-e1462197273217.jpg
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Vermeldenswaardig is nog dat Timo Yeh van de Lorentzschool ongeslagen bleef met 7 uit 
7.               
Alle kinderen ontvingen een mooie medaille. Een verdiende beloning, want er werd erg sportief 
geschaakt en wedstrijdleider Simon van der Beek had dan ook weinig werk te doen. Ook de heer 
Rienk Pluim bedankt voor de hulp!       
 

    
 
De deelnemers aan de Zuid Holland Cup 
 
 

 
 
 
 
  

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/IMG_43911-e1462197643318.jpg
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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