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VOORWOORD 

Beste schaakliefhebbers, 

Het nieuwe seizoen is weer echt helemaal begonnen. Er wordt weer volop les gegeven, de 

vrijdagavond is weer steevast schaakavond, ‘s-weekends is er vaak een toernooi, enz. Zoals met elke 

start zijn er ook dit jaar weer veel nieuwe gezichten en zijn er veel dingen veranderd. 

Een van deze veranderingen is de redactie van dit blad. Ger Dekker is al decennia vrijwilliger in de 

schaakwereld. Na al deze tijd wil hij het graag wat rustiger aan gaan doen. Hij wilde graag wat minder 

tijd besteden aan de club. Een van zijn taken was het clubblad en het verzorgen van 

krantenberichten.  Deze taken mag  ik van hem overnemen. De redactie van het clubblad wil ik graag 

doen samen met de andere jeugdtrainers. Ook nodig ik iedereen uit om een stukje te schrijven en in 

te dienen. Dat kan alles zijn wat een heel klein beetje met schaken of de club te maken heeft. 

Bijvoorbeeld Naomi die een mooie tekening heeft gemaakt. En Mika, die een stukje heeft geschreven 

over het schoolschaken op De Ratelaar. Het mag ook gaan over een schaakpartij tegen je vader, een 

spreekbeurt, een tekening, 

een leuke opening die je zelf 

hebt verzonnen of wat dan 

ook. De leukste stukjes 

worden beloond met een 

prijsje. Graag inleveren voor  

30 januari volgend jaar. 

Wat dit jaar niet is veranderd 

is de wereldkampioen 

schaken. Dat is nog steeds 

Magnus Carlsen. Zijn uitdager 

Viswanathan (moeilijke 

naam, vaak noemen ze hem 

Vishy) Anand bood meer 

weerstand dan in hun vorige tweekamp, maar het was niet voldoende om het Noorse wonderkind 

van de wereldtitel af te houden. Magnus is pas 24 jaar geworden en dat maakt het extra knap. Toch 

is het ook erg knap van zijn nu 45 jarige tegenstander dat hij zich nog altijd kan meten met de 

allerbesten van de wereld. Het is eigenlijk een van de leukste eigenschappen van schaken, leeftijd 

speelt nauwelijks een rol. Ook de beste schaker van Nederland doet het uitstekend. Anish Giri is de 

top 10 van de wereld binnengestormd en handhaaft zich daar prima. Hij is pas 20 jaar en de jongste 

speler in de wereldtop. Wie weet wat onze jeugd gaat bereiken? Wat gaat de toekomst brengen? We 

hebben veel talenten en weer diverse nieuwe aanwinsten, dus wij zijn er klaar voor. 

De gebruikelijke herfsteditie van dit blad hebben we niet gered. Daarom bevat deze editie wat meer 

bladzijden dan anders. Het zal ook digitaal te verkrijgen zijn op onze site. (Link) Veel plezier met het 

dubbeldikke blad. 

Toon Rutjens, Jeugdleider  
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PRIJSVRAAG 

Vanaf nu zal elk clubblad een prijsvraag bevatten. Onder de juiste oplossingen wordt iedere keer een 
prijs verloot. Bovendien krijg je punten voor elk goed antwoord. Wie aan het eind van het seizoen de 
meeste punten heeft, ontvangt op de slotavond een mooie beker. Oplossingen uiterlijk 16 januari 
inleveren bij Ger Dekker,  g.dekker182@upcmail.nl 

Probleem voor kinderen uit Stap 2 en hoger: 

Hoe wint wit hier? Voor iedere 

goede oplossing ontvang je 2 

punten. 

 

 

 

 

 

Voor iedereen: Welke twee Grootmeesters zijn dit? Voor elke juiste naam ontvang je 1 punt. 

Probleem voor kinderen Opstapje en Stap 1 :  

             Hoe wint wit? 
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SINTERKLAASVIERING 

Vrijdag 28 november is Sinterklaas gevierd op de schaakclub. We hebben wat leuke spelletje gedaan. 

Een plaatje zegt meer dan 1.000 woorden. Dus hierbij een indruk in foto’s.  

Carlo schiet razendsnel 

alle doelwitten raak 

met zijn lasergeweer. 

Op de achtergrond kijkt 

Sinterklaas toe. 

 

 

 

 

 

Kirill, Corwin en Lars in 

opperste concentratie 

tijdens de kloksimultaan 

tegen Mika. 

 

 

 

 

 

Teamleider Harm 

probeert weer de 

prachtige bekertoren 

van Daan omver te 

blazen... 
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Twee verschillende bekerstapel technieken in de praktijk. Stijn met de driehoekstijl en Lars met de 

recht toe recht aan methode. Je hebt slechts 50 bekers, dus met piramidebouw kom je niet zo hoog. 

Ik vraag me trouwens af waarom ze niet op de grond zijn begonnen... 

 

 

Mika speelde tegen 20 tegenstanders in 1 uur tijd. Dat is best vermoeiend. 
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Teamleider Stefan wordt 

afgeleid door Roemer, Stijn 

en Lars zodat Quinn een 

chocolade sinterklaas met 

papier en al kan opeten. 

 

 

 

 

 

 

Teamleider Theo kijkt toe 

als Bram probeert om het 

tegenstander Marijn lastig 

te maken. Thijme, Naomi, 

Djoely en Ralph denken 

mee. 

 

 

 

 

 

Het was erg gezellig en iedereen vond het leuk. Iedereen kreeg ook nog een chocoladeletter en een 

prijsje. De uitslag is niet zo belangrijk, maar toch: 

1. Koen Aarts, Joran Albers, Thijs van de Broek, Nico Gao en Daan Keunen 

2. Kirill Nouwen, Rivan Bulten, Stijn van den Munckhof, Lars Rutjens en Corwin Lüders 

3. Roemer Rooseboom, Carlo Gao, Quinn van Haandel, Lars Keunen en Stijn Verkuijl 

4. Djoely en Ralph Weijenborg, Bram Keunen, Thijme Rooseboom en Naomi van Maris 
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JEUGDCOMPETITIES 

De interne jeugdcompetitie van S.V. Deurne is ingedeeld in een competitie voor Opstapje 1 en Stap 1 

(Groep B) en een competitie voor Stap 1+ en Stap 2+ (Groep A). Daan Hubers, Marijn Bellemakers en 

Mika doen mee aan de regiocompetitie HEIDE.  

GROEP A 

 

In groep A wordt elke ronde gestart met de Capablanca cup. José Raúl Capablanca was een 

wereldkampioen in de jaren twintig van de vorige eeuw. Hij was berucht om zijn fenomenale 

eindspel. In de Capablancacup wordt een eindspel situatie uitgespeeld. Iedereen speelt een keer met 

wit en een keer met zwart. Hierna wordt de competitiepartij begonnen.  De partij duurt 35 min. 

p.p.p.p. en er wordt genoteerd, zodat de partij later nog eens doorgenomen kan worden. Als er tijd 

over is wordt nogmaals een partij gespeeld, gewoon voor de gein. 

 

Na de  vijfde ronde is de spanning te snijden in deze groep. Lars stond stevig aan kop met 4 uit 4. 

Nico kende een moeilijke start van deze competitie, maar gaat de laatste weken weer lekker. In de 

vijfde ronde versloeg hij Lars en is de spanning weer helemaal terug. Thijs doet prima mee bovenin 

en is erg fanatiek. Stijn is later begonnen aan deze competitie, maar toch verwacht ik hem aan het 

eind bij de eerste drie. Bram heeft af en toe met moeite zich te concentreren, maar doet erg zijn 

best. Het is gewoon af en toe te druk. Daan speelt zijn partijen en pakt af en toe puntjes, maar met 

meer focus zit er veel meer in. Quinn is de hekkensluiter en voor hem geldt hetzelfde als voor Daan. 

 

Stand 

   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

  

Lars Rutjens 

Thijs van de Broek 

Nico Gao 

Stijn van den Munckhof 

Bram Keunen 

Daan Keunen 

Quinn van Haandel 

punten 

122,17 

103,50 

  91,17 

  85,67 

  77,33 

  74,00 

  57,00 

gespeeld 

5 

5 

6 

3 

6 

6 

5 

winst 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

remise 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

verlies 

1 

1 

3 

1 

3 

4 

4 

% 

80,0 

70,0 

50,0 

66.7 

41.7 

33,3 

20,0 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

A 

1 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

   

Uitslagen 5e ronde d.d. 21-11-2014 

Nico Gao                            

Daan Keunen 

Stijn van den Munckhof 

Quin van Haandel 

  Lars Rutjens 

  Thijs van de Broek 

  Bram Keunen   

  

1-0 

0-1 

1-0 

oneven     

 

Uitslagen 4e ronde d.d. 10-10-2014 

Thijs v.d. Broek                  

Nico Gao 

Daan Keunen 

Lars Rutjens 

  Bram Keunen 

  Quinn van Haandel 

  Stijn v.d. Munckhof   

  

½ -½ 

1-0 

0-1 

afwezig     
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Uitslagen 3e ronde d.d. 26-09-2014 

Lars Rutjens 

Bram Keunen 

Daan Keunen 

Stijn v.d. Munckhof           

Thijs v.d. Broek 

Quinn van Haandel 

Nico Gao 

  

1-0           

1-0 

1-0 

afwezig   

  

Uitslagen 2e ronde d.d. 12-09-2014 

Bram Keunen 

Thijs v.d. Broek 

Quinn van Haandel            

Stijn v.d. Munckhof 

Lars Rutjens 

Nico Gao 

Daan Keunen          

  

 0-1 

 1-0 

 1-0 

 afwezig     

   

Uitslagen 1e ronde d.d. 05-09-2014 

Nico Gao 

Lars Rutjens 

Thijs v.d. Broek 

Stijn v.d. Munckhof             

Bram Keunen 

Daan Keunen 

Quinn van Haandel 

  

 0-1 

 1-0 

 1-0 

 afwezig     

 

GROEP B 

 

Stand 

    

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

  

Jasper de Vries 

Rivan Bulten 

Thijme Rooseboom  

Stijn van den Munckhof 

Koen Aarts  

Joran Albers  

Carlo Gao 

Ralph Weijenborg  

Kirill Nouwen 

Naomi van Maris 

Corwin Luders  

Stijn Verkuyl  

Roemer Rooseboom  

Lars Keunen  

Djoely Weijenborg 

punten 

242,67 

190,67 

161,33 

138,00 

134,00 

132,17 

128,33 

122,33 

  92,50 

  92,67 

  85,50 

  78,67 

  75,17 

  66,50 

  59,33 

gespeeld 

10 

  8 

10 

  4 

  4 

  8 

  9 

10 

  3 

  8 

  4 

  4 

  4 

  8 

  8 

winst 

7 

5 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

0 

1 

1 

0 

remise 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

4 

4 

0 

3 

1 

3 

1 

1 

3 

verlies 

0 

1 

3 

0 

0 

3 

3 

4 

2 

3 

1 

1 

2 

6 

5 

% 

85,0 

75,0 

50,0 

75,0 

87,5 

50,0 

44,4 

40,0 

33,3 

43,8 

62,5 

37,5 

37,5 

18,8 

18,8 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

0 

2 

0 

6 

6 

2 

1 

0 

7 

2 

4 

6 

6 

2 

2 

In Groep B worden per competitieavond 2 ronden gespeeld. Tussen de ronden door wordt ook de 

Capablancacup (zie Groep A voor uitleg) gespeeld. De partijen duren 20 min. p.p.p.p.  
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Jasper heeft na de 10e ronde de leiding stevig in handen.  Rivan en Thijme hebben de achtervolging 

ingezet en het wordt nog erg spannend wie de eerste 3 plekken gaan bezetten. Stijn speelt intussen 

mee bij Groep A.  Koen heeft net als Kirill in het begin wat ronden gemist, omdat ze later lid zijn 

geworden. Het leuke van het systeem (Keizer) dat we toepassen is dat ook als een enkele ronden 

mist, gewoon nog mee kunt doen voor het kampioenschap. Koen kende een vliegende start. Joran 

heeft het prima naar zijn zin en doet goed mee in de middenmoot. Carlo  snapt alles heel erg snel. 

Als hij nog sterker wil worden moet hij thuis vaker tegen zijn broers schaken. Ralph vindt het 

allemaal erg leuk en doet het prima. Kirill  is nog maar net begonnen en hem bevalt schaken goed. 

Naomi is soms wat moe ’s avonds en geeft zomaar op midden in een partij. Dat is een beetje 

jammer. Corwin is een prima medewerker voor het klaarzetten van de lokalen en hij snapt ook nog 

het een en ander van schaken. Stijn en Roemer zijn de nieuwste aanwinsten en we hopen dat ze het 

leuk vinden. Lars heeft niet zo’n gelukkige start, dat moet beter kunnen. Djoely schaakt steeds beter, 

dus dat komt helemaal goed. 

   

Uitslagen 10e ronde d.d. 21-11-2014 

Rivan Bulten  

Carlo Gao 

Ralph Weijenborg     

Kirill Nouwen 

Roemer Rooseboom  

Stijn Verkuyl  

 Jasper de Vries  

Thijme Roosenboom 

 Joran Albers     

 Koen Aarts 

 Naomi van Maris  

 Djoely Weijenborg 

½ -½ 

½ -½ 

0-1 

0-1 

0-1 

½ -½ 

 

Uitslagen 9e ronde d.d. 21-11-2014 

Joran Albers  

Rivan Bulten     

Koen Aarts 

Naomi van Maris 

Djoely Weijenborg 

 Jasper de Vries  

 Ralph Weijenborg     

 Thijme Roosenboom  

 Stijn Verkuyl  

 Roemer Rooseboom 

0-1 

1-0 

½ -½ 

½ -½ 

0-1 

Uitslagen 8e ronde d.d. 31-10-2014 

Jasper de Vries 

Carlo Gao 

Ralph Weijenborg          

Lars Keunen 

Stijn Verkuyl 

  

Thijme Roosenboom 

 Rivan bulten 

 Kirill Nouwen 

 Koen Aarts 

 Roemer Rooseboom 

 

 

1-0 

0-1 

1-0 

0-1 

½ -½ 

 

Uitslagen 7e ronde d.d. 31-10-2014 

Jasper de Vries 

Thijme Roosenboom     

Rivan Bulten 

Stijn Verkuyl 

Roemer Rooseboom 

 Carlo Gao 

 Ralph Weijenborg     

 Lars Keunen 

 Kirill Nouwen 

 Koen Aarts 

½ -½ 

0-1 

1-0 

0-1 

0-1 
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Uitslagen 6e ronde d.d. 03-10-2014 

Ralph Weijenborg          

Rivan Bulten 

Carlo Gao 

Joran Albers 

Lars Keunen 

 Jasper de Vries 

 Thijme Roosenboom 

 Corwin Luders 

 Djoely Weijenborg 

 Naomi van Maris 

0-1 

½ -½ 

1-0 

1-0 

0-1 

 

 Uitslagen 5e ronde d.d. 03-10-2014 

Jasper de Vries              

Joran Albers 

Carlo Gao 

Corwin Luders 

Rivan Bulten 

Thijme Roosenboom 

Ralph Weijenborg 

Lars Keunen 

1-0 

0-1 

½ -½ 

1-0 

   

Uitslagen 4e ronde d.d. 19-09-2014 

Ralph Weijenborg 

Lars Keunen 

Thijme Roosenboom       

Naomi van Maris 

Djoely Weijenborg 

 Stijn van de Munckhof      

 Jasper de Vries 

 Carlo Gao 

 Joran Albers 

 Corwin Luders 

½ -½ 

0-1 

1-0 

0-1 

0-1 

   

Uitslagen 3e ronde d.d. 19-09-2014 

Stijn van den Munckhof 

Thijme Roosenboom         

Joran Albers 

Carlo Gao 

Corwin Luders 

 Lars Keunen 

 Jasper de Vries 

 Ralph Weijenborg          

 Djoely Weijenborg 

 Naomi van Maris 

1-0 

0-1 

½ -½ 

1-0 

½ -½ 

 

Uitslagen 2e ronde d.d. 12-09-2014 

Jasper de Vries 

Naomi van Maris 

Ralph Weijenborg              

Joran Albers 

Lars Keunen 

Stijn van den Munckhof 

Rivan bulten 

Thijme Roosenboom        

Carlo Gao 

Djoely Weijenborg 

½ -½ 

0-1 

0-1 

½ -½ 

½ -½ 

 

Uitslagen 1e ronde d.d. 12-09-2014 

Stijn van den Munckhof 

Jasper de Vries 

Rivan Bulten 

Naomi van Maris 

Djoely Weijenborg 

  Thijme Roosenboom 

  Joran Albers 

  Carlo Gao 

  Lars Keunen 

  Ralph Weijenborg  

 1-0 

 1-0 

 1-0 

 0-1 

 0-1 
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HEIDE COMPETITIE 

De Heide competitie is een Regio competitie voor De Combinatie, J.S.C. de Pionier, Eindhovense S.V. 

en S.V. Deurne. Maandelijks op vrijdag wordt één ronde gespeeld te Deurne en de partijen van één 

ronde besproken in Helmond. De besprekingen vinden plaats door Frits Schalij en Jos Sutmuller van 

de Eindhovense Schaakvereniging. Beide zijn ervaren trainers en sterke schakers. 

 

De voorlopige planning is als volgt: 

  

Competitie Bespreking 

10 oktober 2014 

14 november 2014 

9 januari 2015 

6 februari 2015 

13 maart 2015 

10 april 2015 

22 mei 2015 

17 juni 2015 

17 oktober 2014 

21 november 2014 

16 januari 2015 

27 februari 2015 

20 maart 2015 

17 april 2015 

5 juni 2015 

  

  

 Stand na ronde 2 (14-11-2014): 

      

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

  

Ties Schalij 

Victor Muntean 

Bart van Asperdt 

Mika Rutjens 

Laurens Bijlmakers 

Martijn Bakens 

Yichen Han 

Kritin Motmarri 

Alexander Rutten 

Marijn Bellemakers 

Wouter Trieling 

Muriëlle van Hagen 

Elvira van Hagen 

Daan Hubers 

Boaz Stassar 

Justin Slagmolen 

punten 

80,00 

74,67 

69,33 

65,33 

41,67 

39,33 

39,17 

37,33 

37,33 

34,33 

31,50 

19,67 

19,17 

10,17 

9,33 

9,00 

gespeeld 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

winst 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

remise 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

verlies 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

% 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  50,00 

  25,00 

  25,00 

    0,00 

    0,00 

   0,00 

O 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Stand ratingklassement 

* Gebaseerd op startrating met een k-factor van 20. 

  

  

Uitslagen 2e ronde d.d. 14-11-2014 

Laurens Bijlmakers 

Kritin Motmarri 

Marijn Bellemakers             

Martijn Bakens 

Yichen Han 

Boaz Stassar 

Elvira van Hagen 

Wouter Trieling    

 Ties Schalij 

 Victor Muntean 

 Bart van Asperdt 

 Mika Rutjens 

 Daan Hubers 

 Alexander Rutten 

 Muriëlle van Hagen      

 Justin Slagmolen 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

1-0 

0-1 

½ -½ 

1-0 

   

Uitslagen 1e ronde d.d. 10-10-2014 

Yichen Han 

Daan Hubers 

Boaz Stassar 

Alexander Rutten 

Elvira van Hagen 

Muriëlle van Hagen 

Wouter Trieling 

Justin Slagmolen         

Laurens Bijlmakers 

Ties Schalij 

Kritin Motmarri 

Victor Muntean 

Marijn Bellemakers 

Bart van Asperdt 

Martijn Bakens 

Mika Rutjens  

 0-1     

 0-1 

 0-1 

 0-1 

 0-1 

 0-1 

 0-1 

 0-1 

 

De partijen zijn allemaal na te spelen op de HEIDE pagina van ESV: 

http://www.eindhovenseschaakvereniging.nl. Klik op Jeugd / HEIDE competitie. (Link) Elke ronde 

Nummer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Naam 

Ties Schalij 

Victor Muntean 

Mika Rutjens 

Bart van Asperdt 

Alexander Rutten 

Yichen Han 

Muriëlle van Hagen 

Wouter Trieling 

Elvira van Hagen 

Justin Slagmolen 

Daan Hubers 

Marijn Bellemakers 

Martijn Bakens 

Kritin Motmarri 

Boaz Stassar 

Laurens Bijlmakers 

Verandering in rating*                                

14 

13 

13 

10 

9 

4 

1 

-1 

-1 

-1 

-6 

-10 

-11 

-11 

-11 

-12 
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worden ook de partijen besproken en worden tactische en strategische opgave gemaakt van de 

stellingen uit de gespeelde partijen. Erg leerzaam en leuk. Tactische opgaven les 1: 
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Tactische opgaven ronde 2: 
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Strategische opgaven ronde 2: 
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Probeer de opgaven te maken, dat is een goede oefening. Sommige zijn wat lastig, andere zijn 

misschien goed te doen. Probeer het gewoon! De antwoorden staan op de HEIDE pagina. 

Ook worden de partijen besproken aan de hand van een thema. Les 1 ging over de dubbelpion: 

 

Boaz Stassar - Kritin Motamarri 

10.Pxf6+  

Wit bezorgt zwart een dubbelpion. Dit heeft een 
prijs: het mooie paard op d5 wordt geruild tegen 
het gepende paard op f6 en de actieve loper van g5 
wordt minder actief op d2.  
10...gxf6 11.Ld2  
Zwart heeft nu een dubbelpion. Is dit een voordeel 
of een nadeel?  
Nadelen:  

1. Als zwart kort rokeert staat de koning 
kwetsbaar. Het is een aanvalsdoel en vijandelijke 
stukken kunnen gemakkelijk dichterbij komen (h6).  

2. Als wit een stuk op f5 zet is dat moeilijk 
weg te jagen.  

3. De pionnen kunnen elkaar niet meer 
dekken. Als wit ooit zijn f-lijn kan open maken 

worden de pionnen erg zwak.  
 
Voordelen:  

1. Zwart heeft een halfopen g lijn om aan te vallen.  

2. Pion e5 is steviger gedekt.  

3. Zwart kan later met f5, fxe4, f5 het witte centrum aanvallen.  
 
Wat zijn de plannen?  
Beide partijen moeten een plan bedenken waarbij ze gebruik maken van hun voordelen van de 
dubbelpion. Zwart moet lang rokeren en aanvallen over de g-lijn of d5 doorzetten of f5 doorzetten. 
Wit moet proberen een stuk op f5 te zetten en aanvallen op de damevleugel.  
11...Lg4!  
Verhindert Pf3-h4-f5 en dreigt Pd4.  
12.c3!  
Verhindert Pd4 en bereidt b4 voor.  
12...Dd7 13.h3?  
Regel: nooit een pion zet doen op de vleugel waar de tegenstander aanvalt. Dit verzwakt je eigen 
stelling en geeft de tegenstander meer aanvalskansen Beter was 13.b4 La7 14.a4 om vast open lijnen 
op de damevleugel te maken om daar aan te vallen.  
13...Lh5  
Zwart had hier kunnen nemen op h3.  
14.Le3  
Hier was 14.Pxe5 heel sterk geweest.  
Tg8 15.Lxc5 dxc5  
In plaats van terug te nemen had zwart ook eerst 15. ... Dxh3 kunnen spelen.  
16.g4 Lxg4!  
Hiermee profiteert zwart helemaal van de open g-lijn.  
17.Kh2  
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Pakken op g4 leidt tot snel mat.  
17...Lxh3  
En zwart won in de aanval.  
Gaan we nog even terug naar de diagramstelling. Was het niet goed om zwart een dubbelpion te 
bezorgen? Het was wel goed, maar het kan beter op een andere manier: 10.Lxf6 gxf6 11.Ph4! Wit 
krijgt controle over veld f5, kan eventueel nog Dh5 spelen, en omdat de zwarte dame gebonden is 
aan de dekking van f6 kan zwart niet gemakkelijk lang rokeren.  
 

Elvira van Hagen - Marijn Bijlmakers  

 
Zwart heeft een lelijke dubbelpion, zijn koning kan 
niet kort rokeren en het paard staat buitenspel op 
h7. Daarvoor in ruil heeft zwart een halfopen f-lijn 
met aanvalspunten op f2, f3 en f4.  
Wat zijn de plannen?  
Zwart: zware stukken op de f-lijn zetten, lang 
rokeren, drukken op f2, een paard naar f3 of f4 
brengen.  
Wit: De gevaarlijke loper op c5 onschadelijk maken, 
met de koning naar de damevleugel gaan, misschien 
f2-f4 doorzetten. Wit kan moeilijk bij de zwakte op 
g6 komen.  
12.Df3?  
Deze zet dreigt mat, maar het nodigt zwart uit tot 
een hele sterke zet. Beter was 12. Pa4 om de loper 
op c5 af te ruilen.  

12...Tf8 13.De2 Pd4!  
Dit is nog sterker dan direct slaan op f2.  
14.Dd1 Pf3+ 15.Kf1 Df6  
Zwart blijft goed drukken op de f2 pion. Nog sterker was 15. ... Dh4  
16.De2 Pxd2+ 17.Dxd2 Dxf2+ 18.Dxf2 Txf2+  
En zwart won dankzij de f-lijn.  

 

Alexander Rutten - Victor Muntean  

 
Wit heeft een lelijke dubbelpion op b3. Hierdoor 
kan zwart stukken neerzetten op d4 en b4. Het 
zwarte paard staat al erg mooi op d4. Wit heeft in 
ruil hiervoor een halfopen c-lijn en een lastige 
penning van het paard op f6. Wat zijn de plannen?  
Wit: de halfopen c-lijn bezetten. Zorgen dat de 
stukken actief worden.  
Zwart: Voorkom dat de witte stukken actief worden 
en profiteer van de zwakke witte pionnen op b3 en 
d3.  
12...Kh7  
Wit dreigde Pd5. Zwart lost dat origineel op. Zwart 
loopt vast vooruit dat de g-lijn open komt en zet er 
een toren neer en maakt de koning minder 
kwetsbaar. Het eenvoudigst was 12. ... c6.  
13.Pd5 Tg8 14.Tc1  
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Een logische zet. Wit wil natuurlijk niet op f6 ruilen omdat de g-lijn dan open komt. Wit had ook 
kunnen profiteren van de kwetsbaarheid van het gepende paard met 14. Pxd4 en 15. Df3.  
14...c6 15.Pe3  
Dit is goed, maar wit had ook met de loper op f6 kunnen ruilen en veld f5 bezetten met het paard. 
15.Lxf6 gxf6 16.Pe3 Dc7 (Zwart kan ook verhinderen dat wit met een paard of f5 komt: 16...Pxf3+ 

17.Dxf3 Lxe3 18.fxe3 maar dan heeft wit een mooie half-open lijn tegen de dubbelpionnen.) 17.Pxd4 
Lxd4 18.Pf5 Lxb2 19.Tc2 Ld4 20.Dh5 Wit heeft een pion minder, maar zijn actieve stukken zorgen 
ervoor dat hij zeker niet minder staat. Vooral het paard op f5 staat prachtig.  
Na 15.Pe3 ontstond een spannende stelling die Victor uiteindelijk won.  
 
Yichen Han – Laurens Bijlmakers 

 

Zwart heeft een dubbelpion op b6. Dit is een mooie 
dubbelpion: hij bestrijkt het centrumveld c5 en de 
zwarte toren op a8 is al actief. Het probleem met 
zwart is dat hij achter loopt in ontwikkeling. De 
witte torens zijn al verbonden, terwijl het nog zeker 
twee zetten duurt voordat zwart gerokeerd heeft. 
Wit moet snel profiteren en lijnen open maken. 
Daarna worden de witte torens en lopers vanzelf de 
baas over het bord. Zwart moet zo snel mogelijk 
zien te rokeren en de stelling gesloten houden.  
12.Tad1  
Een beetje langzaam. Sneller is direct 12.d4. Als 
zwart ruilt op d4 krijgt wit na 12. ... exd4 13.Ld4 Pf6 
14 Tad1 een geweldige stelling. Er dreigt 15.e5.  
12...d5?  
Nu maakt zwart het open voor wit. Absoluut nodig 
was 12...Pf6 en daarna rokeren.  

13.exd5 cxd5 14.Lb5+ Pc6 15.g4 Lg6 16.Pxe5 Pge7 17.Pxg6 fxg6  
Wit heeft een pion gewonnen bij betere stelling. Uiteindelijk verloor Yichen nog. 
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De tweede les ging over.... Och misschien kun je er zelf achterkomen: 

 
 Kritin Motamarri - Victor Muntean [C50] (2), 14.11.2014  
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Lc5 5.Pc3 0–0 6.Lg5 h6 7.Lh4  

 
7...g5?!  
Deze zet verzwakt de zwarte koningsstelling. Wit heeft nog 
niet kort gerokeerd en kan altijd nog lang rokeren. De pion 
op g5 kan dan worden gebruikt om lijnen op de 
koningsvleugel te openen met h2-h4 en als wit dan 
doorschuift later met f2-f3.  
8.Pxg5  
Kritin pakt het hardhandig aan. Wit krijgt twee pionnen voor 
het geofferde stuk en een aanval tegen de blote zwarte 
koning. Toch zou het beter zijn om rustig voort te zetten met 
8.Lg3 d6 9.Dd2 en wit kan de zwarte koningsstelling altijd 
openbreken met h2-h4  
8...hxg5 9.Lxg5 d6?  

Dit is onvoorzichtig! Nu heeft wit naast de twee pionnen en de open zwarte koningsstelling ook nog 
eens een dodelijke penning van het paard op f6. Dat is ruimschoots genoeg compensatie voor het 
stuk. Veel voorzichtiger was 9...Le7! Wij hebben geleerd dat je in de opening nooit twee keer met het 
zelfde stuk moet zetten als het niet nodig is, maar hier ligt dat anders: door het witte stukoffer is de 
stelling opeens helemaal veranderd en zijn de plannen ook anders geworden. Stond de loper eerst 
nog goed op c5, nu is de loper nodig op e7 om de penning onschadelijk te maken.  
10.Pd5  
 

Aanval op het gepende stuk. Deze zet ligt voor de hand maar 
er kleeft een nadeel aan. Veel sterker was eerst 10.Df3! Kg7 
(wit hoeft niet bang te zijn voor 10...Pd4 11.Dg3) en dan pas 
11.Pd5 en wit wint. Nu komt Victor met een verassend 
tegenoffer.  
10...Lxf2+!! 11.Kf1  
Wit kon de loper nemen. Na 11.Kxf2 Pxe4+ 12.dxe4 Dxg5² 
staat het ongeveer gelijk. Wit kan 13.Tf1 spelen en de witte 
koning vindt een veilig heenkomen op g1.  
11...Pxd5! 12.Lxd8?  
Hier gaat Kritin de fout in. De enige zet om niet te verliezen 
was 12.Dh5 en nu moet zwart weer voorzichtig zijn: alleen 
12...Pf4 houdt de strijd gaande.  

12...Pe3+ 13.Kxf2 Pxd1+ 14.Taxd1 Txd8  
De mist is opgetrokken en zwart staat een stuk voor. 0–1   
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ZOMERSCHAAK 

Midden in de zomer werd net als vorig jaar het Zomerschaak gehouden. Jim, Clint, Boris, Daan 

Hubers, Bram, Daan Keunen, Lars Keunen, Jasper, Ralph, Mika en Lars Rutjens speelden vijf rondes 

schaakvarianten. 

Met een 

temperatuur van 

meer dan 30 graden 

was er veel behoefte 

aan verkoeling en 

dorstlessen. 

Desondanks was het 

flink ploeteren en 

zweten geblazen. 

Daan Hubers kwam 

als beste uit de bus, 

maar iedereen ging 

voldaan met een 

prijsje naar huis. 

 

 SCHAAKVARIANTENAVOND 

Terwijl Stap 3 op 14 november schaakte in de Heide competitie nam de rest deel aan een 

alternatieve-

schaakavond. In 4 

teams werd er eerst 

een ronde Lego-

Laser-Estafette-

Schaak gespeeld. In 

een parcours met 

twee schaakborden 

moest iedere speler 

elke ronde ook 3 

doelwitjes schieten 

en als een team een 

lego-kunstwerk 

maken. Daarna werd 

er nog een 

spannende ronde 

opdrachtschaak gespeeld. In deze ronde kon je winnen door of je tegenstander schaakmat te zetten 

of door je geheime opdracht te volbrengen..... Uiteindelijk ging het team van Nico Gao, Corwin 

Lüders en Ralph Weijenborg er met de winst vandoor. Alle deelnemers mochten een prijsje 

uitzoeken. 
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LESGROEPEN 

In deze rubriek wordt elk clubblad het reilen en zeilen van enkele lesgroepen uit de doeken gedaan.  

De lesgroepen zijn gebaseerd op de Stap die ze krijgen. SV Deurne volgt de Stappenmethode, net als 

de KNSB en een heleboel schaakopleiders overal in de wereld. De Stappenmethode is een 

lesmethode om kinderen te leren schaken, van beginner tot een hoog niveau (top 700 van 

Nederland). Steeds meer scholen en schaakclubs in onder meer Nederland, België, Duitsland, 

Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk gebruiken de methode voor hun schaaklessen. De methode is 

ontworpen door de Rotterdamse onderwijzer Cor van Wijgerden samen met Rob Brunia. 

De stappenmethode bestaat uit een groot aantal Stappen: 

Opstapje 1 

Opstapje 2 

Stap 1 

Stap 1 Extra 

Stap 1 Plus 

Stap 2 

Stap 2 Extra 

Stap 2 Plus 

Stap 2 Vooruitdenken  

Stap 3 

Stap 3 Extra 

Stap 3 Plus 

Stap 3 Vooruitdenken 

Stap 4 

Stap 4 Extra 

Stap 4 Plus 

Stap 4 Vooruitdenken is in de maak 

Stap 5 

Stap 5 Extra 

Stap 5 Plus 

Stap 6 

Stap 6 Extra 

Stap 7 is in de maak en leidt op tot het niveau van FM, Fide Meester. 

 

De inhoud is: 

Stap 1: Spelregels 

Stap 2: Begin tactiek en positiespel 

Stap 3: Verdediging en eerste pionneneindspelen 

Stap 4: Voorbereidende zet, positionele aspecten 

Stap 5: Eindspel 

Stap 6: Strategie 
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De Opstapjes zijn werkboeken voor de jongste kinderen. Omdat Stap 1 afgestemd is op kinderen van 

9 jaar en ouder bevat het voor de jongste jeugd (5-6-7-8 jaar) de nodige haken en ogen. Denk dan 

aan stellingen met veel stukken, zetten over grote afstand, moeilijke onderwerpen (mat!) en 

uitzonderingsgevallen zoals en passant slaan, mat door minorpromotie, noteren, etc. In “Opstapje” 

staan daarom simpelere opgaven, gesplitste onderwerpen, oefenbladen met slechts 6 grote 

diagrammen (in plaats van 12 kleinere diagrammen) en uiteraard de nodige tekeningen. Opstapje 

bestaat uit 2 werkboeken en behandelt dezelfde stof als Stap 1. 

 

De werkboeken extra zijn bedoeld om extra te kunnen oefenen. Veel opgaven van bestaande 

onderwerpen, die met behulp van een “geheugensteun” (dat is een korte samenvatting van het 

onderwerp) goed zijn op te lossen, maar wel wat lastiger zijn. Daarnaast zijn er veel gemengde 

schaakopgaven opgenomen, waarin de schaakleerling zelf moet ontdekken wat er aan de hand is, net 

zoals dat in een echte schaakpartij het geval is! Zodoende kunnen bekende onderwerpen, thema’s en 

combinaties verantwoord getraind en herhaald worden. 

De werkboeken plus zijn nuttig vanwege verschillende redenen: kinderen kunnen zich beter 

voorbereiden op de volgende (veelal moeilijkere) stap, onderwerpen die door plaatsgebrek niet aan 

bod kwamen kunnen behandeld worden, er is ruimte voor nieuwe onderwerpen op het betreffende 

stappenniveau, er is ruimte voor verdieping van bestaande onderwerpen en tenslotte kunnen nuttige 

onderwerpen uit voorgaande stappen – iets moeilijker – herhaald worden. 

De werkboeken vooruitdenken zijn bedoeld om het visualiseren te verbeteren. Een belangrijk 

onderdeel van het schaken. 

We proberen aandacht te geven aan alle onderdelen van Stappenmethode.  

STAP 1 

Groep Stap 1 is een grote groep. Omdat het niveau wel heel erg divers was, hebben we in het begin 

van het seizoen wat geschoven tussen de groepen.  

De kinderen hebben al Opstapje 1 gedaan, dus de eerste hoofdstukken van Stap 1 zijn al behandeld. 

In de vakantie is er nogal wat vergeten van Opstapje 1 bleek uit een toetsje, dus we zijn deze 

hoofdstukken nog aan het herhalen. Zodra iedereen Opstapje 1 beheerst mogen sommige hiervoor 

nog een examen doen. Dat is gepland voor januari, nogmaals: als iedereen er dan klaar voor is. We 

moeten nog het een en ander oefenen en herhalen van Opstapje 1.  

We behandelen ook hoofdstukken uit Stap 1. We hebben al onder meer “Mat” en “Rokeren” 

behandeld. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in het voorjaar examens kunnen doen. 

STAP 1+ 

Rustig zijn ze bepaald niet, die jongens van groep Stap 1+. Het is toch echt een schaakclub, maar 

sommigen zouden niet misstaan op de karateclub. Als de trainer zich 3 seconden omdraait, dan is het 

verschil nauwelijks merkbaar. 
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We gaan dit hele seizoen aan de slag met Stap 1+. Uit wat toetsjes bleek dat het ook handig was Stap 

1 flink te herhalen en te oefenen. We doen dus beide. Hierdoor liggen we achter op schema.  De 

kinderen die nog geen Stap 1 diploma hebben, zullen in januari een examen krijgen. 

Het werkboekje 1+ moet op de club blijven. De reden hiervoor is dat wekelijks kinderen hun boekje 

vergeten en dat kinderen te ver vooruit werken, of juist achterblijven. Het is lastig dat in de gaten te 

houden als iedereen thuis werkt. Je kunt wel thuis werken aan werkboek 1 Extra. Deze kun je bij mij 

kopen voor €5,00. Op verzoek van de ouders en kinderen ga ik ook losse opgavebladen meegeven als 

huiswerk, vooral voor in de vakantie. 

Op dit moment hebben we de eerste hoofdstukken van Stap 1+ af en het ziet er naar uit dat aan het 

eind van dit seizoen iedereen examen kan doen. We zullen nog flink opgaven moeten maken op het 

digibord en er zijn nog heel wat onderwerpen uit te leggen, maar dat gaat ondanks een achterstand 

waarschijnlijk wel lukken. 

STAP 2+ 

Dit is een klein  groepje met alleen Nico Gao en Lars Rutjens. Lars mocht wat examens (1+ en 2) 

maken en daardoor kon trainer Loek samen met Nico Stap 2 behandelen, zodat begonnen kan 

worden met 2+. De rest van het seizoen zal eerst Stap 2 worden afgerond, zodat Nico ook zijn 

diploma kan halen. Daarna zal worden begonnen aan Stap 2+. Deze Stap zal waarschijnlijk dit seizoen 

niet afgemaakt kunnen worden. 

Trainer Loek stelt zich even voor:  

Ik ben 27 jaar en werk als assistent accountant. Ik heb vroeger veel geschaakt. Vandaar dat ik nu ook 
schaakleraar ben. 

Ik geef nu met veel plezier les aan stap 2 en 2+. Hierin zitten Lars en Nico. Dit is erg makkelijk, want 

tot nu toe maakt of oefent Lars alleen examens en kan ik in alle rust Nico lesgeven. Die overigens zich 

erg goed inzet bij de lessen die ik geef.  

Verder heb ik ook de leiding over de competitie van Stap 1+ en Stap 2+. Aan het begin van elke ronde 

van de competitie spelen we eerst voor de Capablanca cup.Dit zijn eindspel stellingen die ze tegen 

elkaar moeten uitspelen. Meestal is het dan nog een beetje rumoerig, maar dat is niet erg. Hierna 

begint de competitie waarbij een partij wordt gespeeld van 35 minuten per persoon. De kinderen 

moeten nu voor het eerst ook verplicht noteren en met klok spelen. Ik ben erg tevreden, hoe zij dat 

hebben opgepakt. En ik zie bij de meeste dan ook vooruitgang in het noteren. Als ze vroeg klaar zijn 

met de competitie mogen ze nog een partij spelen voor de laddercompetitie. Wat overigens vaak 

voorkomt.  

Als er nog vragen zijn over mij, de lessen die ik geef of de competitie dan hoor ik dat graag. Ik ben er 

vrijdagavond meestal wel, dus dan kun je de vragen stellen.  

Groetjes Loek Verkooijen 
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COMPETITIE VOLWASSENEN 

 

Sommige jeugdspelers spelen mee met de volwassen competitie. Zo rond Stap 3 is het tijd om daar 

aan te denken. De volwassenen spelen eigenlijk elk 1 uur en 45 minuten per partij, maar de jeugd 

heeft een aangepaste speeltijd van 1 uur per persoon per partij. Behalve de jeugdspelers  Jonas en 

Faas Ramaekers, Daan Hubers en Mika Rutjens spelen ook enkele trainers mee, zoals Marijn 

Bellemakers (hij is ook een jeugdspeler), Ger Dekker, Loek Verkooijen  en Toon Rutjens.  

 

De jeugdspelers naderen het niveau van de volwassenen steeds meer. Ik ben benieuwd welk jeugdlid 

in welk jaar als eerste om het kampioenschap mee gaat doen.  

 

Stand na ronde 7 (20-11-2014): 

   

NR  NAAM                 PUNTEN   WA  GSP  GW   RM   VL   AF   PERC  

   

1 D. Leesberg           346.50   43    6    5    1    0    0     91.7 

2 G. Dekker               317.17   42    6    5   0    1    0    83.3 

3 T. Hurkmans          296.67   41    7    5    1    1   0     78.6 

4 H. Leenders            221.50   40    5    3    0    2    0    60.0 

5 F. Boudewijns         214.17   39    6    3    1    2    0     58.3 

6 M. Verberne            212.33   38    7    3    1    3    0     50.0 

7 T. Rutjens               189.67   37    5    2    0    3    0     40.0 

8 F. Ramaekers         188.67   36    5    3    0    2    0     60.0 

9 H. Verbaarschot     187.83   35    6    2    2    2    0     50.0 

10 J. Ramaekers       179.83   34    5    3    0    2    0     60.0 

11 M. Bellemakers     178.00   33    6    1    3    2    0     41.7 

12 M. Rutjens            174.33   32    6    2    1    3    0     41.7 

13 P. van Wetten       170.50   31    4    2   0    2    0     50.0 

14 T. van Leeuwen    152.00   30    7    3    0    4   0     42.9 

15 D. Hubers             138.17   29    7    2    0    5    0     28.6 

16 F. Koster               125.83   28    5    1   0    4    0     20.0 

17 K. Kohler               123.33   27    2    2   0    0    0  100.0 

18 H. Vermeulen        104.33   26    3    1    0    2    0     33.3 

19 M. Goossens         104.17   25    5    1    0    4    0     20.0 

20 K. van Hooidonk       87.00    24    2    1   0    1    0    50.0 

21 N. Cuypers               63.17    23    3    0    0    3    0        0.0 

22 J. de Feijter              57.17    22    2    0    0    2    0        0.0 

23 M. v.d. Sanden         42.00    21    0    0   0    0    0        0.0 

24 L. Verkooijen            40.00    20    0    0    0    0    0        0.0  
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Uitslagen 7e ronde d.d. 20-11-2014: 

Martien Verberne 

Frits Boudewijns 

Daan Hubers 

Hans Leenders 

Marijn Bellemakers 

Harrie Verbaarschot   

Kees van Hooidonk 

Ger Dekker 

Dolf Leesberg 

Kurt Köhler 

Tibor Hurkmans 

Mika Rutjens 

Tim van Leeuwen   

Frank Koster 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

½ -½ 

1-0 

1-0 

  

Uitslagen 6e ronde d.d. 06-11-2014: 

Dolf Leesberg 

Tibor Hurkmans 

Mika Rutjens 

Marijn Bellemakers      

Faas Ramaekers 

Frank Koster 

Jonas Ramaekers 

Helene Vermeulen 

Mandy Goossens 

Ger Dekker  

Toon Rutjens 

Martien Verberne 

Frits Boudewijns 

Tim van Leeuwen 

Piet van Wetten 

Daan Hubers 

Harrie Verbaarschot 

Kurt Köhler 

1-0 

1-0 

0-1 

0-1 

1-0 

0-1 

1-0 

0-1 

0-1        

  

Uitslagen 5e ronde d.d. 23-10-2014: 

Dolf Leesberg 

Tibor Hurkmans 

Frits Boudewijns 

Piet van Wetten 

Tim van Leeuwen          

Ger Dekker        

Martien Verberne 

Marijn Bellemakers 

Harrie Verbaarschot   

Daan Hubers 

Mandy Goossens 

  

1-0 

1-0 

½ -½ 

0-1 

1-0 

oneven 

  

Uitslagen 4e ronde d.d. 09-10-2014: 

Ger Dekker 

Toon Rutjens 

Hans Leenders 

Marijn Bellemakers      

Martien Verberne 

Mika Rutjens 

Daan Hubers 

Jonas Ramaekers 

Janna de Feijter 

Mandy Goossens 

Harrie Verbaarschot 

Tibor Hurkmans 

Dolf Leesberg 

Piet van Wetten 

Faas Ramaekers 

Helene Vermeulen 

Frank Koster 

Frits Boudewijns 

Kees van Hooidonk  

Tim van Leeuwen 

Natalie 

  

1-0 

0-1 

1-0 

1-0 

1-0 

1-0 

0-1 

1-0 

0-1 

1-0 

oneven  
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Uitslagen 3e ronde d.d. 25-09-2014: 

Toon Rutjens 

Frank Koster 

Dolf Leesberg 

Marijn Bellemakers 

Harrie Verbaarschot 

Frits Boudewijns 

Daan Hubers 

Natalie 

Faas Ramaekers 

Ger Dekker 

Tibor Hurkmans 

Mika Rutjens 

Martien Verberne   

Hans Leenders 

Tim van Leeuwen 

Mandy Goossens 

Jonas Ramaekers 

Janna de Feijter 

0-1 

0-1 

1-0 

½ -½ 

0-1 

1-0 

1-0 

0-1 

1-0 

  

Uitslagen 2e ronde d.d. 11-09-2014: 

Ger Dekker 

Tibor Hurkmans 

Martien Verberne 

Frits Boudewijns 

Daan Hubers 

Jonas Ramaekers 

Mandy Goossens 

Tim van Leeuwen       

Mika Rutjens 

Harrie Verbaarschot 

Toon Rutjens 

Piet van Wetten 

Helene Vermeulen 

Hans Leenders 

Faas Ramaekers 

Natalie 

1-0 

1-0 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

0-1 

1-0        

  

Uitslagen 1e ronde d.d. 04-09-2014:  

Tibor Hurkmans 

Harrie Verbaarschot 

Ger Dekker 

Mika Rutjens 

Hans Leenders 

Tim van Leeuwen 

Faas Ramaekers 

Dolf Leesberg 

Marijn Bellemakers 

Daan Hubers 

Jonas Ramaekers 

Martien Verberne 

Toon Rutjens 

Frank Koster 

½ -½ 

½ -½ 

1-0 

1-0 

0-1 

0-1 

0-1 
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PEELCUP EN PEELLEAGUE 

De clubs uit de Peel hebben een gezamenlijke reeks toernooien, dat heet een districts grandprix. De 

Combinatie, JSC de Pionier, S.C. Gemert, Mierlo-Geldrop en SV Deurne organiseren samen de 

Peelcup en de Peelleague. De Peelcup is voor de beginners en zolang je jonger dan 16 bent en nog 

geen diploma Stap 2 hebt bij aanvang van de eerste ronde mag je meedoen. De Peelcup is speciaal 

bedoeld voor kinderen die nog niet zo lang schaken. Er wordt soepel omgegaan met de regels en 

desnoods worden ze ter plekke nog een keer uitgelegd. De Peelleague is voor leden die jonger dan 18 

zijn en diploma Stap 2 wel hebben gehaald. Zowel de Peelleague als de Peelcup zijn laagdrempelig en 

gratis. Omdat er veel jonge kinderen meedoen, kiezen de meeste clubs niet voor afgesloten 

speelruimtes. Ze zorgen ervoor dat de kinderen en ouders elkaar kunnen zien en desnoods aanraken. 

Dat brengt wel met zich mee dat met name de Peelcup als rumoerig kan worden ervaren. Dat valt 

niet te ontkennen. In de Peelleague is dat vaak wat minder. Als de gelegenheid er is dan zitten zij in 

een andere ruimte. 

In de Peelcup worden partijen gespeeld van 

ongeveer 20 minuten. Als na 20 minuten de partij 

niet is beëindigd en het nog wel even kan duren, 

dan komt de klok erbij. Als dat niet zou gebeuren 

dan zouden sommige partijen nooit eindigen, 

omdat de kinderen soms nog niet in staat zijn de 

ander mat te zetten. Voor veel kinderen is de klok 

reden tot paniek. Vooral als er op de club nooit 

met een klok is gespeeld, leidt het tot snel spel en 

wordt er alleen nog maar de klok gekeken. Zelfs als 

er, zoals bij ons, wel regelmatig met de klok wordt 

gespeeld zijn veel kinderen angstig voor de klok. 

Nergens goed voor, maar het kan wel vervelend 

zijn, daarom oefenen we regelmatig. 

In de Peelleague wordt van begin af aan mét klok 

gespeeld en is het speeltempo 15 minuten p.p.p.p. 

Per seizoen worden er 7 ronden gespeeld. De voorlopige planning is als volgt: 

Ronde Datum/tijd Speellocatie 

Ronde 1 12 oktober 2014 Willibrord Gymnasium, Beukenstraat 80, Deurne 

Ronde 2 16 november 2014 Het Knippenberg College, Ruusbroeclaan 1, Helmond  

Ronde 3 7 december 2014 Horecagelegenheid Dientje, Kerkstraat 9, Gemert  

Ronde 4 11 januari 2015 Gemeenschapshuis de Klepel, Kerkstraat 8, Asten 

Ronde 5 22 februari 2015 Het Patronaat, Heer v Scherpenzeel weg 14-16, Mierlo 

Ronde 6 12 april 2015 Het Knippenberg College, Ruusbroeclaan 1, Helmond 

Ronde 7 17 mei 2015 Willibrord Gymnasium, Beukenstraat 80, Deurne 
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Degene met de meeste punten na 7 ronden wint. Hoe dat nou precies werkt met die punten zal ik 

proberen uit te leggen. Elke 

ronde worden de deelnemers 

op volgorde gezet van 

gewonnen punten, degene 

met de meeste punten 

bovenaan, degene met de 

minste punten onderaan. De 

eerste ronde telt het aantal 

punten van het vorig seizoen, 

speelde je niet mee, dan heb 

je 0 punten. Vervolgens 

worden groepjes van 6 

personen gemaakt. De 

bovenste 6 personen vormen 

groep 1, het tweede zestal is groep 2, enz.  De 6 personen van elke groepje spelen in 5 ronden tegen 

elkaar, iedereen speelt één keer  tegen de anderen. Degene met de hoogste score (winst:1, remise 

0.5; verlies:0) krijgt 7 punten, de tweede krijgt er  5, de derde 4, de vierde 3, de vijfde 2 en de laatste 

1 punt voor de moeite. Doe je niet meer, dan krijg je 0 punten. De punten worden bij je totaal van de 

vorige ronde geteld. En de volgende ronde begint het weer voor af aan. Zoals gezegd wint degene 

met de meeste punten. Er 

zijn prijzen per 

leeftijdscategorie en in het 

algemeen. 

Verder is er ook de 

clubprijs, de Peelcup, 

oftewel de “beker met de 

grote oren”.  Voor de 

Peelleague is er geen 

clubprijs.  De Peelcup is 

door S.V. Deurne in het 

seizoen 2012-2013 

gewonnen. De punten van 

de 6 spelers met de meeste 

punten per club worden opgeteld en de club met de meeste punten wint de “Peelcup” aan het einde 

van het seizoen. De stand is op dit moment: 

 Club 1 2 3 4 5 6 Totaal 

1 JSC de Pionier 14 15 12 12 11 11 74 

2 SV Deurne 10 10 10 9 9 8 56 

3 SV de Combinatie 10 8 7 7 3 1 36 

4 SC Gemert 5 5     10 

5 SV Mierlo-Geldrop 5 2     7 
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S.V Deurne doet het prima. JSC de Pionier heeft gewoon veel meer deelnemers, dus het is een grote 

uitdaging om hen weerstand te 

bieden.  

Als Nico zijn rust bewaard dan kan 

hij zeker in de prijzen vallen. Thijs, 

Bram en Daan Keunen kenden  een 

goede start en ik denk ook zeker 

dat zij kans maken op een prijs. 

Koen doet het ook goed en is met 9 

punten knap gedebuteerd. Quinn 

zit af en toe achterste voren op zijn 

stoel. Als hij het herdersmat 

afzweert en zich beter concentreert 

op de partij dan gaat ie hoog 

eindigen. Lars Keunen vindt het allemaal zichtbaar leuk en gaat langzaam maar zeker beter schaken. 

Stijn van den Munckhof had de 

eerste ronde gemist en werd 

eerste in de tweede ronde. We 

zullen de volgende ronden zien 

waar het schip strand, dat kon 

wel eens hoog in het klassement 

zijn. Rivan vindt het niet leuk om 

te verliezen, maar is gauw over 

de teleurstelling heen. Hij pakt 

de nodige puntjes mee. Carlo 

blijkt net als zijn broers gevoel te 

hebben voor het spelletje. Met 

Ralph gaat het steeds beter. De 

eerste ronde was lastig,  maar de tweede ging al een stuk beter. De zevende ronde wordt hij 

waarschijnlijk eerste. Zijn zus Djoely deed eerst niet mee en op het laatste moment toch wel. Dat 

vonden we leuk. De angst voor de klok 

is grotendeels verdwenen. Roemer 

en Thijme hebben besloten de 

volgende keer weer samen in een 

groepje te spelen. Ze hebben 

namelijk  hetzelfde aantal punten. 

Thijme had ik wat hoger verwacht, 

maar misschien is de drukte die 

heerst rondom een Peelcup niet 

helemaal zijn ding. Kirill pakte de 

eerste ronde keurig de 4e plek in zijn 

groepje. Ik ben benieuwd naar de 

volgende ronde. 
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Het individuele klassement ziet er zo uit: 
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Bij de Peelleague staat Daan Hubers knap bovenaan met twee maal de groepswinst. Mika had het de 

eerste ronde erg zwaar en revancheerde zich de tweede ronde met 7 punten. Lars Rutjens speelt 

voor het eerst mee in de Peelleague en moet nog een beetje wennen. Hij  doet het erg goed. 

Veteraan Marijn komt altijd pas los zo rond ronde 5, dus dat komt wel goed. Faas moest de eerste 

ronde missen en de tweede ronde liep het niet helemaal lekker. 

 

Wil je na een rondePeelcup of Peelleague  ’s-avonds al weten wat de stand is, kijk dan op: 

www.decombinatie.schaakt.nl (Link).   
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EXTERNE TOERNOOIEN 

Er zijn elk seizoen weer heel veel toernooien en sommigen zien door de bomen het bos niet meer. 

Voor nieuwkomers is het helemaal niet te snappen. Ik zal proberen het een beetje te verhelderen. Er 

zijn 4 factoren die een toernooi bepalen: 

1. Club, district, regionaal, landelijk, Europees of mondiaal; 

SV Deurne behoort tot het district Helmond, dat weer onderdeel is van de Noord Brabantse 

Schaak Bond (NBSB), dat weer met haar 12 collega bonden is aangesloten bij de Koninklijke 

Nederlandse SchaakBond (KNSB). De KNSB is weer aangesloten bij de FIDE (Fédération 

Internationale des Échecs).  

Als je wereldkampioen wilt worden dan bepalen de prestaties op de clubkampioenschappen 

of je mee kunt doen aan de districtskwalificaties. Op de districtskwalificaties kun je je 

plaatsen voor de Kampioenschappen van de NBSB, waar je je kunt plaatsen voor het NK. Op 

het NK zijn plaatsen te verdienen voor het EK of de wereldkampioenschappen. 

2. Speeltempo; 

Hoelang je over een partij mag doen, het tempo, is erg belangrijk in het schaken. Het maakt 

een groot verschil of je 10 minuten of 3 uur mag nadenken over je zetten. Er zijn zelfs andere 

regels. Er zijn grofweg 3 categorieën: 

a. Snelschaak: Tot en met 15 minuten per persoon per partij; 

b. Rapid: Tussen de 15 en 60 minuten p.p.p.p; 

c. Normaal: Meer dan 1 uur p.p.p.p; 

3. Persoonlijke Kampioenschappen of Kampioenschappen voor teams; 

Bij een PK speel je individueel mee. Kampioenschappen voor teams gebeurt in teams van, bij 

de jeugd doorgaans, 4 personen. Je speelt dan op een van de 4 borden tegen je 

tegenstander. De scores van de 4 partijen worden bij elkaar opgesteld en het team met de 

hoogste score wint.  

Er is ook nog een speciaal soort teamkampioenschap waarbij je met een team van teams 

meedoet, het zogenaamde Huttontoernooi. Dan strijden een A-team, B-team, C-team, D-

team en E-team van de NBSB tegen andere bonden.  

4. Algemeen of alleen meisjes 

Soms wordt een reeks toernooien georganiseerd, zoals de Peelcup en het Brabants Grandprix. Dat 

wordt een grandprix of soms criterium genoemd. 

Binnen een toernooi worden categorieën gehanteerd. Vaak is de indeling op leeftijd: 

A. 17, 18, 19 en 20 jaar 

B. 15 en 16 jaar 

C. 13 en 14 jaar 

D. 11 en 12 jaar 

E. 10 jaar 

F. 9 jaar 

G. 8 jaar 

H. 7 jaar 
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Vaak mag je meedoen in een hogere leeftijdscategorie als je dat wilt. Voor het bepalen van de schaak 

leeftijd wordt 1 januari als verjaardag gezien. Dus als je geboren bent in 2004 dan ben je in 2014 10 

jaar.  

Voor grandprix of toernooien met meer dan 1 speeldag geldt dat de datum van de laatste ronde 

geldig is. Als je bijvoorbeeld in 2014 meedoet aan de eerste ronde van het Brabants Grandprix (de 

laatste ronde is medio 2015) en je bent geboren in 2004 dan wordt je ingedeeld in de D. 

Bij sommige toernooien zoals de grandprix IJSCO van de bond OSBO, zijn de categorieën op basis van 

rating. In de A groep spelen dan bijv. 10 spelers met de hoogste rating, in de B groep de 10 spelers 

met de hoogste rating van de rest, enz. 

Er zijn al weer veel toernooien gespeeld dit seizoen. Er zijn gelukkig veel hoogtepunten te melden. Zo 

werd Lars gedeeld eerste tijdens de Open Nederlandse kampioenschappen in augustus en 2e tijdens 

de Open Nederlandse kampioenschappen Rapid in November. Daan en Mika werden samen in het 

team van JSC de Pionier gedeeld eerste tijdens de Open Nederlandse Kampioenschappen Rapid voor 

teams. Mika werd tijdens het Huttontoernooi met het E-team van de NBSB Nederlands kampioen. 

Bovendien werd de NBSB ook algemeen Nederlands kampioen. Op de volgende pagina’s wordt 

dieper ingegaan op deze prestaties. 

Marijn Bellemakers heeft deze periode prima gepresteerd. Hoewel snelschaken niet echt zijn  

voorkeur heeft, wist ie 

toch knap 2e te worden 

op het Antoon Holla 

toernooi. Dit is een 

toernooi van de 

Limburgse grandprix. In 

het sterke 

deelnemersveld van de 

eerste ronde van het 

Brabantscriterium 

scoorde hij 4 uit 7 met 

een onder meer knappe 

remise tegen Paris 

Loutragotis. 

 

Stijn van den Munckhof liet zich wat overrompelen door herdersmat bij de Districtskwalificaties. Hij 

werd desondanks 5e. Bij de eerste ronde van Brabants Grandprix scoorde hij erg knap 4 uit 9. Dat is 

een prima debuut! Hij is erg fanatiek en ik weet zeker dat het gedurende het seizoen alleen nog maar 

beter wordt. 
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Thijs van de Broek had 

het moeilijk op zijn eerste 

toernooi buiten de 

Peelcup. Op je eerste 

toernooi moet je het 

jezelf niet te moeilijk 

maken. Probeer gewoon 

1 punt te scoren. Thijs 

deed dat keurig bij de 

district kwalificatie en zijn 

tweede toernooi ging al 

veel beter. Hij scoorde 

5/9 op de eerste ronde 

van het Brabants 

Grandprix!    

 

Daan Hubers is uitgeroepen tot toernooitijger 2013-2014 door de NBSB. Dat is de prijs voor de speler  

die de meeste NBSB 

toernooien speelt. Onze 

toernooitijger begon dit 

seizoen erg sterk, maar 

ook wisselvallig. Hij werd 

met zijn team gedeeld 

eerste bij het Open NK 

Rapid voor teams. Het 

IJSCO2 verliep ook super 

met 6 uit 7 en een eerste 

plek. De kwalificatie voor 

de NBSB PK verliep echter 

erg moeizaam. Daan werd 

gedeeld 5e en kon zich 

door middel van 2 

beslissingspartijen ternauwernood plaatsen. De eerste ronde van het Brabants Grandprix ging weer 

lekker met 4 uit 7 in de categorie C. Het lijkt erop dat Daan zijn vorm hervonden heeft en gaat knallen 

de komende tijd. 

Mika Rutjens maakt ook een wisselvallige periode mee. Het ONJK ging niet lekker, net als het IJSCO2 

toernooi. Hij plaatste zich als 3e voor de NBSB, ook al speelde hij niet zijn beste schaak. Hij werd 

echter ook eerste met zijn team in Mierlo en werd met de NBSB Nederlands Kampioen. Ook hield hij 

zich prima staande in de categorie A/B tijdens de eerste ronde van het Brabants Grandprix.  

Lars Rutjens heeft flinke stappen gemaakt het laatste jaar. Hij heeft prima resultaten gehaald op 

grote toernooien en zijn partijen worden met de week beter. Het is niet vreemd dat een 7 jarige 
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nogal eens een partij onnodig verliest. Toch is dat hetgene dat Lars, en een heleboel beginnende 

kinderen,  moet leren te verbeteren. Eerst kijken waar je het stuk gaat neerzetten en kijken wat de 

tegenstander kan doen, dan nadenken en dan pas zetten.  

Alle uitslagen op een rijtje: 

Datum Toernooi Deelnemers Cat. Score Resultaat 

04-08-14 Open Nederlandse 
Jeugd 
Kampioenschappen 

Daan Hubers E 3/7 gedeeld 19e 

Mika Rutjens E 3.5/7 gedeeld 16e 

Lars Rutjens H 5/7 gedeeld 1e 

21-09-14 Open NK Rapid voor 
teams te Mierlo 

Daan Hubers (bord 4) E 5/7 gedeeld 1e 

Mika Rutjens (bord 2) E 5.5/7 gedeeld 1e 

28-09-14 OSBO IJSCO 1 Mika Rutjens A 2/6 gedeeld 6e 

Lars Rutjens K 9/9 1e 

20-10-14 OSBO IJSCO 2 Mika Rutjens B 2,5/7 gedeeld 4e 

Daan Hubers D 6/7 1e 

Lars Rutjens G 3/7 6e 

18-10-14 Antoon Holla 
toernooi 

Marijn Bellemakers A/B 4.5/7 2e 

Mika Rutjens C 4/7 gedeeld 4e 

Daan Hubers C 4/7 gedeeld 4e 

Lars Rutjens G 5/7 1e 

25-10-14 Hutton toernooi Mika Rutjens (bord 1) E 4/4 1e in de categorie E en 1e 
algemeen NBSB is 
Nederlands Kampioen 

09-11-14 Selectie NBSB 
district Helmond 

Daan Hubers D 3.5/8 gedeeld 4e en geplaatst 

Mika Rutjens D 5.5/8 3e en geplaatst 

Stijn van den 
Munckhof E 3/7 5e en niet geplaatst 

Thijs van de Broek E 1/7 8e en niet geplaatst 

Lars Rutjens E 4/7 gedeeld 3e en geplaatst 

15-11-14 Open Nederlandse 
Jeugd Rapid 
Kampioenschappen 

Daan Hubers 2004 4/7 gedeeld 11e 

Mika Rutjens 2004 4/7 gedeeld 11e 

Lars Rutjens 2007 5.5/7 2e 

30-11-14 Brabants grandprix 
1 SV Gardé 

Marijn Bellemakers A/B 4/7 gedeeld 4e 

Mika Rutjens A/B 3.5/7 7e 

Daan Hubers C 4/7 5e 

Lars Rutjens E 5.5/9 5e 

Thijs van de Broek E 5/9 gedeeld 6e 

Stijn van den 
Munckhof E 4/9 gedeeld 11e 
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LARS GEDEELD 1
E
 OP NK 

Lars deed, net als Daan en Mika, mee aan het Open Nederlands Jeugd Kampioenschap in augustus. 

Dit toernooi duurt voor 

de categorie E t/m H 3 

dagen. De eerste 2 

dagen gingen erg goed 

voor Lars, hij haalde 5 

uit 5 en wist van de 

(op papier) sterksten 

te winnen. De derde 

dag moest hij nog 2 

partijen en had hij aan 

een halfje genoeg. Hij 

zag echter 2 keer op rij 

een matdreiging van 

de tegenstander over 

het hoofd. Desondanks 

werd hij toch nog 

gedeeld eerste en won 

hij een mooie 

geldprijs. Na een paar 

dagen was hij er toch 

erg tevreden over. 

 

 LARS 2
E
 OP ONK RAPID 

 

 In november werden in Eindhoven de Open Nederlandse 

Kampioenschappen Rapid gespeeld. 

Lars speelde mee in categorie H. Hij 

won de eerste 4 ronden en kwam 

in de 5e ronde de torenhoge 

favoriet tegen, Machteld van 

Foreest. Machteld won, net als al 

haar partijen die dag. Lars won de 

zesde ronde en de laatste ronde 

bood hij met een stuk voorsprong 

remise aan. Waarschijnlijk wou hij 

niet hetzelfde meemaken als in Borne. Hij werd 2e  van Nederland. Hartstikke knap! 
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DAAN EN MIKA 2
E
 OP NK 

 

Op 21 september 2014 vond in Mierlo het Open NK Rapid voor jeugdteams plaats. SV Deurne deed 

niet met een eigen team mee. Wel deden Daan Hubers en Mika Rutjens mee in het E-team (geboren 

2004 of later) van JSC de Pionier uit Helmond.  

 

Het is hetzelfde team dat in mei dit jaar Nederlands kampioen is geworden, alleen hebben Yichen en 

Daan van bord gewisseld. Het team werd nu knap gedeeld eerste. Omdat matchpunten, bordpunten 

en weerstandspunten gelijk waren, moesten Sonneborg punten de uitkomst bieden. Een 

superknappe tweede plaats was het resultaat.  

 

 

Victor mocht het 

toernooi openen door 

de eerste zet te spelen 

tegen wethouder van 

Sport Renée Hoekman. 

 

De individuele scores 

waren: 

1. Victor Muntean 5.5/7 

2. Mika Rutjens 5.5/7 

3. Yichen Han 5/7 

4. Daan Hubers 5/7 

 

 

 

 

 

De volledige uitslag van de categorie tot 10 jaar was: 
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NBSB WINT HUTTON  

Op 25 oktober werd in Goes het 55e Huttontoernooi gespeeld. Bij dat toernooi mogen de regionale 

bonden per 

leeftijdscategorie een 

team van 4 schakers 

mee laten doen. De 

NBSB deed mee met 

teams in alle leeftijds-

categorieën. Met 41 

uit 50 (!!) match-

punten is de Noord 

Brabantse 

SchaakBond 

Nederlands kampioen 

van 2014 geworden! 

In de categorie E 

speelde Mika met 

Yichen Han, Daan 

Baselmans, Janne 

Allaart en Alex 

Karapetov. Zij werden 

eerste in hun 

categorie met 9 van 

de 10 matchpunten! 

 

 

De individuele scores van de E 

spelers waren: 

1. Mika Rutjens 4/4 

2. Yichen Han 4/4 

3. Daan Baselmans 2/4 

4. Janne Allaart 3/4 

5. Alex Karapetov 3/4 
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KALENDER 

 

Datum Naam Waar 

december 

zondag 7 december Peelcup / Peelleague 3 Horeca Gelegenheid Dientje te Gemert 

vrijdag 12 december Clubavond Willibrord Gymnasium 

vrijdag 19 december Vakantie  

zondag 21 december BGP2 Eindhoven 

vrijdag 26 december Vakantie  

zaterdag 27 december NBSB PK ABCD Kaatsheuvel 

zondag 28 december NBSB PK ABCD Kaatsheuvel 

maandag 29 december NBSB PK ABCD Kaatsheuvel 

dinsdag 30 december NBSB PK ABCE Kaatsheuvel 

januari 

zondag 4 januari NBSB PK E Kaatsheuvel 

zondag 4 januari NBSB snelschaak ABCD Kaatsheuvel 

vrijdag 9 januari –  
zondag 25 januari 2015 

TATA Steel Chess Wijk aan Zee 

vrijdag 9 januari Clubavond / HEIDE Willibrord Gymnasium 

zondag 11 januari Peelcup / Peelleague 4 Gemeenschapshuis de Klepel te Asten 

vrijdag 16 januari Clubavond / HEIDE Willibrord Gymnasium 

Zondag 18 januari Schoolschaaktoernooi Helmond 

vrijdag 23 januari Sneeuwballentoernooi Willibrord Gymnasium 

zondag 25 januari Juffrouw zonder kop Echt 

vrijdag 30 januari Clubavond Willibrord Gymnasium 

februari 

zondag 1 februari BGP3 Roosendaal 

vrijdag 6 februari Clubavond / HEIDE Willibrord Gymnasium 

vrijdag 13 februari Vakantie  

vrijdag 20 februari Vakantie  

zondag 22 februari Peelcup / Peelleague 5 Peelcup / Peeleague 4 

vrijdag 27 februari Clubavond/ HEIDE Willibrord Gymnasium 

maart 

zondag  1 maart BGP4 Etten-Leur 

zondag  1 maart Meisjestoernooi Mierlo 

april 

maandag 6 april BGP5 Tilburg 

zondag 12 april Peelcup / Peelleague 6 Knippenberg College te Helmond 

mei 

zondag 17 mei Peelcup / Peelleague 7 Willibrord gymnasium te Deurne 

juni 

zondag 25 juni BGP6 ‘s-Hertogenbosch 
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INTERVIEW MET ... 

jeugdleider Harm Keunen 

Harm Keunen is 40 jaar en getrouwd met 

Marjon. (Zij kan trouwens ook schaken!) Samen 

hebben ze 4 wolken van zoons: Bram (10), 

Daan(9),  Lars (7) en Sam (4). Bram, Daan en 

Lars zijn lid van schaakvereniging Deurne.  

Harm komt niet uit een wedstrijd schaakfamilie. 

Zijn vader heeft hem in de basisschoolleeftijd 

leren schaken. Door de jaren heen heeft hij af 

en toe zelf een partijtje geschaakt. Het kwam 

door Bram, die het spelletje leuk vond, dat 

Harm opnieuw met schaken in aanraking kwam. 

Harm heeft van zijn 5e t/m zijn 28e op allerlei scholen gezeten. Zijn laatste opleiding was op de 

Technische Universiteit in Eindhoven. Hij studeerde er werktuigbouwkunde. Sinds 7 jaar werkt hij 

voor Fokker Landing Gear in Helmond. Daar worden landingssystemen ontworpen en gemaakt voor 

allerlei vliegtuigen en helikopters. Zelf is Harm al jaren projectleider van een landingshaak voor een 

nieuwe straaljager. Zoek maar eens op Youtube naar "F35C carrier", dan zie je een straaljager met 

"zijn" haak landen op een vliegdekschip. (link) In zijn werk staat Harm er om bekend dat hij altijd 

enkele stappen vooruit denkt, waardoor hij de juiste beslissingen kan maken. Het lijkt af en toe net 

schaken. Alleen heeft hij dan te maken met heel veel tegenstanders. Een soort simultaangever dus. 

Zoals vermeld schaakt Harm sinds zijn jeugd. Toen 

Bram een aantal jaren geleden op school 

schaakles kreeg (van Boris Friesen ?) zijn Bram en 

Marjon gaan zoeken naar een schaakclub. Zo 

kwamen ze bij onze club terecht. Harm geeft nu al 

enkele jaren les aan de jongste beginners. Zelf 

heb ik eens een les van hem bijgewoond. Met 

name de rust , die hij uitstraalt, het geduld en de 

duidelijkheid zorgt ervoor dat de kinderen het in 

zijn groep naar de zin hebben en graag wekelijks 

naar de schaakclub komen. 

Foto: Sam, Lars, Harm en Daan kunnen dankzij 

de Sint nu met z'n viertjes schaken. 

Harm zelf vindt het leuk om beginnende schakers 

te zien groeien. Binnen enkele lessen is het al mogelijk om een echt wedstrijdje te spelen. Het is een 

uitdaging om de kinderen elke week aan de les te laten deelnemen en ze steeds beter te zien 

worden. Thuis meet Harm zijn krachten zo nu en dan met zijn zoons. Nog steeds kan hij winnen, 

maar steeds vaker wordt hij ook verrast... Het schaakbord gaat natuurlijk altijd mee op vakantie. Van 
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Sinterklaas ontvingen ze een prachtig 4-persoons schaakbord. 

Met ingang van dit schooljaar geeft Harm 1 keer per 2 weken schaakles aan een aantal kinderen van 

groep 3-4 op De Bron. Alle 4 de zoons van Harm en Marjon zitten sinds vorig jaar op deze leuke 

school. Het kan niet anders of deze school zal een grote concurrent worden van "De Ratelaar" , die 

van Frits Boudewijns les krijgt en (nog) oppermachtig is tijdens de schoolschaakkampioenschappen, 

die er in januari weer aankomen. 

Harm, bedankt voor het interview. Hopelijk kunnen de kinderen nog lang van jouw enthousiasme 
genieten.  Je bent een prima ambassadeur voor het jeugdschaken. 

Ger Dekker 

FEESTKALENDER 

 

De jarigen voor de komende tijd zijn: 

Koen Aarts     4 december 

Marijn Bellemakers  28 december 

Thijs van de Broek    7 januari 

Naomi van Maris  17 januari 

Bram Keunen    24 januari 

Quinn van Haandel    3 februari 

Daan Hubers                   5 februari 

Stijn Verkuijl    26 februari 
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KLEURPLAAT 
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Je kunt de tekening op de vorige pagina inkleuren en bij Toon Rutjens inleveren. Zet a.u.b. je naam 

erop.  De mooiste wordt afgedrukt in het volgende Clubblad. 

 

NAAM:  
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SCHAKEND DEURNE 

In deze rubriek deze keer het schoolschaken op Basisschool De Ratelaar geschreven door Mika. 

Ik ga jullie wat vertellen over schoolschaak op de Ratelaar. Het is op dinsdag in het laatste uur van de 
schooldag. Ik vind het altijd erg leuk. Het schoolschaak wordt gegeven door Frits Boudewijns. Hij doet 
dat al heel wat jaren. Dit is het derde jaar dat ik les heb van Frits.  
 
Kinderen uit groepen 5, 6, 7 en 8 doen mee. Wij zijn met zijn elven. In het begin van de les laat Frits 
een stelling zien. Die lossen we dan met zijn allen op. Dan geeft Frits les aan de beginners. De andere 
kinderen schaken tegen elkaar in een toernooi. Wie daar de meeste punten behaald mag op bord 1 
van het schoolschaakteam van de Ratelaar. Degene met de meeste punten daarna, die zit op het 2e 
bord enz. Tot en met bord 4, want na bord 4 komt een nieuw team (of een reserve ).  
  
Als er tijd over is, speelt Frits wel eens tegen mij. Dat wordt meestal spannend. Het wordt wel eens 
remise, soms wint hij en soms win ik. Als je klaar bent met de partijen mogen we ook in ons 
werkboekje gaan werken.  
 
Het schoolschaakteam doet in januari mee aan de District kampioenschappen. Die hebben we de 
afgelopen 2 jaar gewonnen. Ik hoop dat we het volgend jaar ook weer zo goed doen.  
 

 
FOTO: Beide Ratelaar teams van 2014. Op de achtergrond zie je Frits. Hij geeft met zijn handen aan 
hoeveel jaar hij nog doorgaat met les op de Ratelaar. 
 
Groet Mika 
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RATING 

In het schaken krijg je, als een tijdje bezig bent, een rating. Een rating is een getalletje tussen pak ‘m 

beet 100 en 3000 dat 

je speelsterkte 

weergeeft. De KNSB 

houdt een volwassen-

rating bij en een 

jeugdrating. Een 

jeugdspeler krijgt een 

volwassenrating als 

deze speelt tegen 

anderen met een 

volwassenrating. De 

NBSB houdt ook een 

rating bij. De KNSB 

volwassenrating, 

KNSB jeugdrating en 

de NBSB rating 

worden allen 

verschillend berekend. 

Ze zijn onderling lastig 

te vergelijken.  

Wanneer je echter 2 ratings vergelijkt die op dezelfde wijze zijn berekend dan zegt dat wel wat. 

Wanneer de rating hetzelfde is dan hebben beide spelers (volgens hun rating) evenveel kans op de 

overwinning. Wanneer er 125 punten verschil tussen zit dan heeft degene met de hogere rating 2 x 

zoveel kans om te winnen dan zijn tegenstander. Zit er 240 punten verschil tussen, dan heeft degene 

met de hogere rating 4 x zoveel kans om te winnen. Dit is natuurlijk allemaal theoretisch, maar het 

geeft aan hoe het ongeveer werkt.  

Per 1 november zijn de KNSB jeugdratings van onze spelers als volgt: 

Naam     rating  stijging 

  1  V. (Victor) Muntean   1185    +66  

  2  Y. (Yichen) Han    1184  +297  

  3  J. (Jonas) Ramaekers   1147    +15  

  4  M. (Marijn) Bellemakers  1131    +15  

  5  M. (Mika) Rutjens   1026    +76  

  6  D. (Daan) Hubers     685       -8  

  7    E. (Elvira) van Hagen     560    +13  

  8  L. (Lars) Rutjens     445    +39  

  9  F. (Faas) Ramaekers     359    +15  

10  N. (Nico) Gao      326    +15  

 



  

 

 


