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Dagverslag groep A: ronde 1 
 

Let the games begin 
 
Het is vrijdagmiddag 24 april. Een warme lentezon verlicht de grote zaal in College den 
Hulster. Ondanks de aanwezigheid van tientallen jongeren in de zaal heerst er een 
serene rust. Het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaak is immers begonnen. In de 
A-groep strijdt een getalenteerd en gemêleerd gezelschap om de hoogste Nederlandse 
titel. Zal Roeland Pruijssers zijn titel kunnen verdedigen? Het zal een zware kluif worden 
want er zijn meer kapers ( Robin Swinkels, Twan Burg, Christov Kleijn en Roi Miedema) 
op de kust. Wat ligt er voor de sterke Stefan Kuipers, Lars Ootes en Ewoud de Groote in 
het verschiet? Wat mogen we verwachten van de benjaminnen in deze groep (Benjamin 
Bok, Robin van Kampen en Anne Haast)? Welke rol zullen de overige spelers op het 
toernooi hebben? Op dit moment is het natuurlijk vooral koffiedik kijken. Zeker is echter 
dat het een zeer spannend toernooi zal worden. Bij de A- meisjes zijn Pauline van Nies, 
Leonore Braggaar en Talitha Munnik op basis van hun rating favoriet. Maar zal één van 
hen ook de opvolgster worden van Martine Middelveld? Kan Marieke Dirksen hetzelfde 
staaltje vertonen als vorig jaar? De sterkte van de meisjes loopt niet ver uiteen hetgeen 
de spanning in deze groep alleen maar groter zal maken.   
 
A-jeugd 
 
Twan Burg offert tegen Thijmen Smith een pion waardoor de zwarte koning uit zijn 
schulp wordt gelokt. Thijmen organiseert zijn verdediging maar grijpt met 21…Pd7? mis. 
Twan komt met zijn zware stukken op de zevende rij binnen en scoort zijn eerste punt. 

 
Burg – Smith stelling na 32…..Dxb2 
 
Met welke elegante zet gaat Twan hier verder? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hicham Boulahfa bedient zich van de scherpe Rauzer-variant van het Siciliaans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stefan Kuipers gaat met een klein doch duurzaam voordeeltje het middenspel in. 
Stefan offert een pion om de zwarte koning in het centrum vast te houden. Nadat 
Hicham onnodig zijn koningsstelling verzwakt, kan Stefan toeslaan. 

 
Kuipers – Boulahfa stelling na 24…h6 
 
 
 
 
 
 
 
Met welke krachtzet krijgt wit toegang tot de zwarte 
koning?  
 

 
Na een Konings-indische opening weet Maarten van Zetten een paard te brengen naar 
e6. Natuurlijk ruilde Lars Ootes tegen octopus af. De vraag is dan of de witte pion op e6 
sterk of zwak is. Lars vond deze pion zwak en haalde hem op. Het zwarte centrum 
noopte Maarten tot een paardoffer. Daar wist Lars wel raad mee. 

 
Engberink – Meurs stelling na 18… a5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thijs heeft de partij gezond opgebouwd en heeft Tom prima op afstand gehouden. Er 
zijn in deze stelling een aantal veilige zetten waarbij wit gelijkspel houdt. Wellicht verliest 
Thijs hier zijn geduld en besluit tot het voortvarende 19.g4?. Tom haalt later deze pion 
op en maakt handig gebruik van de verzwakte witte stelling. 
 
Na een Siciliaanse opening toont Amir Nicolai veel respect maar weinig angst voor 
Robin van Kampen. Met de opmars h4 gevolgd door g5 kon Amir het zwart erg moeilijk 
maken. Zoals zo vaak in het schaken geldt ook hier: wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.  

 
Nicolai- van Kampen stelling na 21.g5 
 
 
 
 
 
 
 



De partij ging verder met 21…g5 a4 22.bxa4 Lxa4 23.Tc1 Ld1 24.Texd1 Dxa2+ 25.Kc2 
Dc4+ 26.Kb1 Ta1+ 0–1  
Robin was dus eerst. 
 
 
Lody Kuling is vannacht pas terug gekomen van Marokko. Om niet in een voorbereide 
variant terecht te komen, trakteerde hij Robin Swinkels op het minder bekende 1.e4 c5 
2.Pf3 Pf6. In deze variant krijgt wit een lastige pion op e5. Lody brengt zijn pion naar d4. 
Deze oogt eerder zwak dan sterk. Met de opmars 16.f4 en 21.f5 volgt Robin het idee uit 
de partij Geller-Menvielle, Las Palmas 1976. Lody doet verwoede pogingen om de witte 
aanval te ontregelen. Robin blijft echter koel en besluit de partij in stijl. 
 

 
Swinkels – Kuling stelling na 29….Kh8 
 
Hoe beëindigt Robin de partij? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat vindt u van de volgende zettenreeks 1.Pc3 Pc6 2.Pf3 Pf6 3.Pb1 Pb8 4.Pg1 Pg8? 
Betreft het hier een partij uit het Kroeglopertoernooi of is er iets anders aan de hand? In 
ieder geval startten Roi Miedema en Vincent Blom op deze manier het toernooi. Na 
5.d4 begon de partij pas echt. Na een vertraagd Benkö-gambiet gooide Vincent met 
21…c4 de knuppel in het hoederhok. In de scherpe verwikkelingen die volgden bleek 
Roi de beste kansen te hebben. 

 
Miedema – Blom stelling na 28….Lc8 
 
Roi mist hier het beslissende 29.Pxd6 Lg4 30.f3 Ta1 
31.Tf1 met voordeel. 
 
Na het gespeelde 29.Lf1  greep Vincent het initiatief en 
gaf dit nooit meer af. Dit was de eerste verrassing van 
vandaag. 
 
 
 
 

 
In een klassieke Aljechin-Verdediging maakte Benjamin Bok handig gebruik van zijn 
ruimtevoordeel. Peter Lombaers offerde een pion voor tegenspel maar Benjamin 
combineerde tactiek met positioneel spel. De vrije c-pion van Benjamin besliste 
uiteindelijk de partij. 
 



Vanwege het plotselinge wegvallen van Lisa schut kreeg Marijn Otte de kans zijn 
kunnen te tonen. In een lange laveerpartij gaf Etienne Goudriaan geen krimp. Sterker 
nog, langzaam maar zeker nam wit het initiatief over en besliste met een klassieke 
doorbraak. Hieronder treft u de slotstelling. 

 
Goudriaan – Otte stelling na 46.e5! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anne Haast beantwoordde de Caro-Kann verdediging van Wadim Sharshov met de 
Panov-aanval. Anne ontwikkelde een gevaarlijk initiatief op de koningsvleugel. Natuurlijk 
is het tandem dame met paard veel gevaarlijker dan dame plus loper. Nadat Anne twee 
pionnen mee snoepte, gaf Wadim de pijp aan Maarten. 
 

Van der Knijff- Kleijn stelling na 35…Le5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
In een middenspel met ongelijke lopers is initiatief van groot belang. De loper van 
Christov op e5 heeft een grotere actieradius dan zijn collega op b5. Reint probeert met 
het brutale 36.T7xe5 de nooduitgang te vinden. Christov pareert de directe dreigingen 
en offert op het juiste moment de kwaliteit terug. Het resterende toreneindspel is voor 
Christov gewonnen. 
 
De Spaanse Opening is naast het Siciliaans het meest geliefd in de toernooipraktijk. De 
Ruilvariant treft men niet meer zo vaak aan…of toch? In de topper Ewoud de Groote – 
Roeland Pruijssers komt een stelling op het bord die wit optisch goede perspectieven 
biedt. Met de opmars h5-h4-h3 weet Roeland de witte pionnenstructuur te verzwakken. 
Roeland probeert tot in de tijdnoodfase een scheur te vinden in de witte stelling. Ewoud 
houdt het echter droog waarna remise de juiste uitslag is. 
 
 
 
 



A-meisjes 
 
Yvonne Ferrier - Leonore Braggaar start met een klassieke Spanjaard. Nadat beide 
speelsters op de c-lijn hun torens hebben verdubbeld, besluit Yvonne de spanning op te 
heffen. Blijkbaar hebben beide meisjes baat bij remise.  
 
In een Siciliaans partij besluit Pauline van Nies om de stelling gesloten te houden. 
Hierdoor nam de druk op de koningsvleugel van Talitha Munnik af. Een nieuwe fase 
brak aan. In de strijd op damevleugel weet Talitha een pion te winnen.  

 
Van Nies – Munnik stelling na 43.Kg3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pauline staat slecht maar knokt door. Na de zetten 43.Kg3 Ke7 44.Kh4 Tc4 45.Txa6 
Txd4 46.Ta7+ Te8 47.Kg5 Tc4 48.Kf6 Tc6 49.Txh7 d4 50.Tg7 d3 51.Tg3 d2 52.Td3 

Tc4 53.Txd2 Txf4 54.Txe6 Th4 55.Td3 Th5  zijn de 
rollen ineens omgedraaid. 
Van Nies – Munnik stelling na 55….Th5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waarschijnlijk dat vermoeidheid gepaard gaande met tijdnood de concentratie deed 
verzwakken. Met 56.Tb3  zou voor wit alles in orde zijn. Het slot van de partij ging echter 
anders…. 56.Kd6 f4 57.Ta3 Kf7 58.e6+ Kf6 59.e7? (Geeft definitief de winst uit handen)  
Te5 60.Tf3 Te6+ 61.Kd5 Txe7 ½–½ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marieke Dirksen komt niet lekker uit de opening. Jeanine de Cloet gebruikt handig 
haar pionnen om de zwarte koning schrik aan te jagen. 

 
 De Cloet – Dirksen stelling na 35…e6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met 36.Tb4 zou Jeanine groot voordeel hebben. Wit offerde echter onnodig de kwaliteit 
op e6. Marieke verzuimde  helaas gebruik te maken van de aangeboden tegenkansen. 
Jeanine is daarna meedogenloos in de aanval. Hier is het slot van de partij: 36.Txe6 
Da1+ 37.Kh2 Lxe6 38.fxe6 Da5 39.Dd7 Dd8 40.Ld5 Kf8 41.Pd3 De7 42.Pf4 Pf3+ 
43.Lxf3 Dxd7 44.Pxg6+ Kg8 45.exd7 Td8 46.e6 Lf6 47.Pf5 Kh7 48.Pge7 Tb8 49.Pd5 
Le5+ 50.Kg2 Tb2+ 51.Kf1 1–0 
 
Lisa Hortensius wist na een Sicilaanse Opening Mariko Harezlak een pionnetje 
afhandig te maken. Langzaam begon Lisa te breien en kwam daarmee tot de 
onderstaande stelling. 

 
Hortensius – Harezlak stelling na 56…Lc2 
 
Na 57.Pf4+ Kg4 58.Pe6 Kh5 59.Pf8 Kg4 werkt helaas 
60.Pxh7 niet. 
 
Het slot was 57.Pc5 h6 58.gxh6 Kxh6 59.a4 Lxa4 
60.Pxa4 waarbij de meisjes elkaar enigszins verrassend 
aankeken. 
  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paringen A jeugd ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 IM Swinkels, Robin 0.0 2509 Kuling, Lody 0.0 2178 1-0 

2 De Groote, Ewoud 0.0 2161 IM Pruijssers, Roeland 0.0 2430 ½-½ 

3 FM Burg, Twan 0.0 2364 Smith, Thijmen 0.0 2110 1-0 

4 Goudriaan, Etienne 0.0 2099 Otte, Marijn 0.0 2361 1-0 

5 FM Miedema, Roi 0.0 2339 Blom, Vincent 0.0 2076 0-1 

6 Van der Knijff, Reint 0.0 2014 Kleijn, Christov 0.0 2336 0-1 

7 Bok, Benjamin 0.0 2332 Lombaers, Peter 0.0 2005 1-0 

8 Nicolai, Amir 0.0 2003 FM Van Kampen, Robin 0.0 2316 0-1 

9 FM Kuipers, Stefan 0.0 2303 Boulahfa, Hicham 0.0 1962 1-0 

10 Van Zetten, Maarten 0.0 1958 Ootes, Lars 0.0 2262 0-1 

11 Haast, Anne 0.0 2208 Sharshov, Wadim 0.0 1854 1-0 

12 Engberink, Thijs 0.0 1662 Meurs, Tom 0.0 2192 0-1 
 
 

Paringen A jeugd ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Ootes, Lars 1.0 2262 IM Swinkels, Robin 1.0 2509  

2 Meurs, Tom 1.0 2192 FM Burg, Twan 1.0 2364  

3 Kleijn, Christov 1.0 2336 FM Kuipers, Stefan 1.0 2303  

4 Blom, Vincent 1.0 2076 Bok, Benjamin 1.0 2332  

5 FM Van Kampen, Robin 1.0 2316 Haast, Anne 1.0 2208  

6 IM Pruijssers, Roeland 0.5 2430 Goudriaan, Etienne 1.0 2099  

7 Otte, Marijn 0.0 2361 De Groote, Ewoud 0.5 2161  

8 Boulahfa, Hicham 0.0 1962 FM Miedema, Roi 0.0 2339  

9 Kuling, Lody 0.0 2178 Nicolai, Amir 0.0 2003  

10 Smith, Thijmen 0.0 2110 Van Zetten, Maarten 0.0 1958  

11 Sharshov, Wadim 0.0 1854 Van der Knijff, Reint 0.0 2014  

12 Lombaers, Peter 0.0 2005 Engberink, Thijs 0.0 1662  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paringen A meisjes ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag

1 Ferrier, Yvonne 0.0 1843 Braggaar, Leonore 0.0 2030 ½-½ 

2 Van Nies, Pauline 0.0 2143 Munnik, Talitha 0.0 2056 ½-½ 

3 De Cloet, Jeanine 0.0 1970 Dirksen, Marieke 0.0 1919 1-0 

4 Hortensius, Lisa 0.0 1978 Harezlak, Mariko 0.0 1788 ½-½ 

5 Brandenburg, Lucia 0.0 1925 Vlaar, Shannon 0.0 1707 1-0 
 
 

Paringen A meisjes ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag

1 Braggaar, Leonore 0.5 2030 Vlaar, Shannon 0.0 1707  

2 Harezlak, Mariko 0.5 1788 Brandenburg, Lucia 1.0 1925  

3 Dirksen, Marieke 0.0 1919 Hortensius, Lisa 0.5 1978  

4 Munnik, Talitha 0.5 2056 De Cloet, Jeanine 1.0 1970  

5 Ferrier, Yvonne 0.5 1843 Van Nies, Pauline 0.5 2143  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagverslag groep B: ronde 1 
 

Nieuwe Kansen 
 
Het NK jeugd 2009 is begonnen. Elke deelnemer heeft weer nieuwe kansen om een 
goed resultaat te behalen. Wat een goed resultaat is, is voor iedereen verschillend. De 
één zal voor het kampioenschap gaan, de ander is tevreden met een 50% score 
De persdienst heeft Maike Edens, Evie Warmelink, Arthur Pijpers en Miguoel Admiraal 
naar hun mening en verwachtingen gevraagd.  
 

Maike, hoe heb je je geplaatst voor dit kampioenschap? 
Ik ben via het kampioenschap van de SBO geplaatst. Eigenlijk was 
ik ziek en kon ik niet meedoen, maar omdat ik enige deelnemer 
was en ingeschreven, werd ik automatisch voor het NK geplaatst. 
  
Je was vorig jaar vierde, hoe schat je dit jaar je eigen kansen 
in? 
Eigenlijk heb ik daar niet zo over nagedacht. Ik win waarschijnlijk 
niet van Evie en voor de rest is het afwachten. 
 
Hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? 

Ik heb gisteren wat partijen gedownload op mijn laptop, aan een echte voorbereiding 
ben ik niet toegekomen. 
 
Er zijn dit jaar tien deelnemers in je groep, wat vind je daarvan? 
Het is wel eerlijker, iedereen speelt tegen elkaar. Maar ik vind het vreemd dat het er 
maar tien zijn. 
 
Wat heb je je als doel gesteld? 
Ik probeer een score van zeker 6 uit 9 te halen. 

 
Arthur, hoe heb je je geplaatst voor dit kampioenschap? 
Ik ben internationaal talent. Je moet dan ook een bepaalde rating 
hebben, voor dit jaar is dat geloof ik 2200. 
 
Je eindigde vorig jaar als negende in de C-categorie. Dit jaar 
geldt je als één van de favorieten in de  B-categorie. Hoe kijk 
je daar zelf tegenaan? 
Ik denk inderdaad dat ik tot de favorieten behoor. Ik sta immers als 
tweede geplaatst. 
 
Hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? 

Ik heb wat aan openingsvoorbereiding gedaan. Tevens heb ik partijen van de 
belangrijkste tegenstanders bekeken. 
 
Wat heb je je als doel gesteld? 
Kampioen worden. 
 



Hoe zou je jouw stijl van spelen kunnen omschrijven? 
Voornamelijk aanvallend, maar het kan van alles zijn. 
 
 

Evie, hoe heb je je geplaatst voor dit kampioenschap? 
Bij het Open Nederlands jeugdkampioenschap was ik eerste 
meisje. 
 
Je was vorig jaar 3e in de C categorie. Dit jaar geldt je als één 
van de kanshebbers in de B. Hoe kijk je daar zelf tegenaan? 
Ik denk dat ik wel een goede kans maak omdat ik veruit de 
hoogste rating heb. Ik denk echter niet dat ik zondermeer eerste 
zal worden. 
 
Hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? 

Ik heb wat aan openingen gedaan en vlak voor het toernooi wat tactiek. In feite heb ik 
me eigenlijk niet echt veel voorbereid. 
 
Er zijn dit jaar tien deelnemers in je groep, wat vind je daarvan? 
Aan de ene kant vind ik het wel eerlijker. Je speelt tegen iedereen. Aan de andere kant 
staat de indeling door loting vast en kun je vroeg in het toernooi al grote concurrenten 
tegenkomen. Daar kun je je dan niet goed op voorbereiden. 
 
Wat heb je je als doel gesteld? 
Ik heb me eigenlijk geen doel gesteld. Ik zie wel hoe het toernooi loopt. 

 
Miguoel, hoe heb je je geplaatst voor dit kampioenschap? 
Ik was 2e bij de Noord-Hollandse kampioenschappen achter Ilias. 
 
Je speelt dit jaar voor het eerst mee in de B-categorie. Hoe 
schat je jouw kansen in? 
Ik denk dat ik wel één van de favorieten ben. Het moet mogelijk 
zijn om voor de eerste plaats te gaan. 
 
Hoe heb je je voorbereid op dit toernooi? 
Ik heb me niet speciaal voorbereid op dit toernooi. Gewoon 
gedaan wat ik altijd doe, wat openingen, wat tactiek. 

 
Wat heb je je als doel gesteld? 
De eerste plaats. 
 
Hoe zou je jouw stijl van spelen kunnen omschrijven? 
Eigenlijk van alles. Ik speel net hoe ik zin heb, of afhankelijk van de situatie op het bord. 
Het is niet zo dat ik van te voren weet wat voor soort partij ik ga spelen. 
 
B-Jeugd 
 
We kijken vandaag hoe de kanshebbers het doen. 
 
De grote favoriet op papier,David Klein, doet het in een Spanjaard tegen Henk-Jan 
Evengroen rustig aan. Hij laat Henk – Jan op de damevleugel komen, zelf ontwikkelt hij 



initiatief op de koningsvleugel door een paard op f5 te plaatsen en zijn dame via f3 erbij 
te betrekken. De aanval wordt door Henk -jan afgeslagen, maar de keuze om op zet 28 
de dames te ruilen is niet zo gelukkig. Het eindspel is gunstig voor David vanwege zijn 
loperpaar. Via twee pionoffers activeert David zijn lopers. Wanneer Henk jan zijn paard 
aan de rand posteert ziet David zijn kans schoon: 
 
 

David Klein – Henk–Jan Evengroen 
Stelling na 42.Lc7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als zwart hier 42..,Tc8 speelt valt het allemaal wel mee. Na het gespeelde 42..,Lxc7? 
43.Txc7,Td6 44.Tc5 moet Henk–jan pion d4 loslaten om zijn paard te dekken. De partij 
valt dan echter niet meer te redden. 
 
Miguoel Admiraal boekt een regelmatige overwinning op Bram Klapwijk. In een 
siciliaanse Scheveningen weet Miguoel snel een sterke aanval op de koningsvleugel te 
lanceren, wat Bram dwingt een pion te geven. 
Even later stort de zwarte stelling in als het witte paard bij de aanval betrokken wordt: 
 

Miguoel Admiraal – Bram klapwijk 
Stelling na 22.Pf3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bram moet hier 22..,Le7 spelen om een paard van g5 weg te houden, ofschoon Miguoel 
ook dan duidelijk voordeel behoudt. Na 22..,De7? 23.Pg5+,Kh8 24.Ld4+,f6 
25.Pf7+,Dxf7 26.Lxf6+,Kh7 27.Lxd8 heeft zwart een kwaliteit minder. Dit 
materiaalverlies komt Bram niet meer te boven. 
 
 
 
 
 
 
 



Arthur Pijpers heeft het moeilijk tegen Milan Heller. In een lange variant van het 
slavisch weet Milan duidelijk voordeel te bereiken in de vorm van een vrije d-pion en een 
actievere loper tegen een wat kreupel paard. Wanneer Arthur onder opoffering van een 
pion een inktvis op d3 weet te posteren neigt de schaal langzamerhand in zijn voordeel. 
 

Milan Heller – Arthur Pijpers 
Stelling na 29.f4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier speelt Arthur: 29..,Pc5 30.Dxb4,Pd3 31.Dxe7,Txe7 

Wellicht moet Milan hier de c-lijn pakken om in elk geval één stel torens te ruilen. Hij laat 
de c-lijn echter aan de zwartspeler, die nadat hij de vrije d-pion heeft opgeruimd op zijn 
gemak de dominante positie van zijn paard kan uitbuiten. Milan blijft aldus met lege 
handen achter. 
 
Op een enkele uitzondering na wisten de hoger gerate spelers te winnen van de lager 
gerate spelers. Omdat de eerste drie ronden op rating worden ingedeeld zal het nog 
even duren voordat de eerste schifting plaatsvindt. 
 
B-Meisjes 
 
Evie Warmelink heeft vandaag meteen een zware klus voor de boeg. Ze moet met 
zwart de kampioene van vorig jaar, Marcella  Gunther zien te verslaan. Beide dames 
voeren een pionnenstorm uit op elkaars rochadestelling. Marcella lijkt even als eerste te 
komen wanneer ze haar loper op h6 offert, maar Evie countert goed door in het centrum 
een lijn te onderbreken. 

 
Marcella Gunther – Evie Warmelink 
Stelling na 29.Txh6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evie speelt hier het sterke 29..,e4! (dreigt 30..,Ld3+ en 31..,Dc1 mat) Na 30.Pc3,ld3+ 
31.Kc1,Df4+ 32.Dd2,Dxd2 33.Kxd2 heeft Marcella geen compensatie meer voor haar 
geofferde stuk. Evie wikkelt in het vervolg af naar een gewonnen eindspel. 
 



Naomi Snikkers slaagt er tegen Milly Schakel in een Siciliaanse Najdorf in een 
voordelige positie op het bord te brengen . Ze weet het voordeel van een sterk veld op 
d5 en de zwakke pion op d6 echter niet uit te buiten. Wanneer Milly erin slaagt haar 
zwakke zwartveldige loper af te ruilen tegen het laatste witte paard, is de weg voor háár 
paard vrij om naar het ijzersterke veld d4 te springen en zo haar eigen zwaktes te 
plomberen.  
De partij krijgt een pardoes einde als Naomi een tactische wending mist: 
 

Naomi Snikkers – Milly Schakel 
Stelling na 26..,bxc4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier volgt 27.Txc4?? waarop Milly dankbaar toeslaat: 27..,Pxe2+ 28.Txe2,Dxc4 met 
torenverlies. 
 
Maike Edens moet vandaag zien af te rekenen met Judith Hendrix. In een Reti 
opening offert Judith een pion om de lijn b6-g1 vrij te krijgen voor haar dame. Ze heeft 
eigenlijk onvoldoende compensatie voor de pion maar profiteert van het feit dat Maike 
haar damevleugel niet goed ontwikkelt. Wanneer Maike haar dame verkeert neerzet kost 
de ingesloten toren op a1 haar een stuk: 
 

Maike Edens – Judith Hendrix 
Stelling na 23.Dg4? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judith krijgt nu gelijk met haar pionoffer. De lijnopening 23..,c4+ levert haar na 
24.Kh1,Dd4 materiaal en de partij op. 
 
De partijen Hondelink – gairabekova en Ploeger – Kirana leveren geen verrassingen op. 
Liesbeth wint van Diana en Nancy wint van Mayke. We wachten met spanning de dag 
van morgen af. 
 
 
 
 



Paringen B jeugd ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Klein, David 0.0 2239 Evengroen, Henk-Jan 0.0 1933 1-0 

2 Heller, Milan 0.0 1922 Pijpers, Arthur 0.0 2185 0-1 

3 Admiraal, Miguoel 0.0 2163 Klapwijk, Bram 0.0 1869 1-0 

4 Van Meegen, Ruud 0.0 1865 Mostertman, Milan 0.0 2142 0-1 

5 Van der Lende, Ilias 0.0 2105 Sekandar, Kambiz 0.0 1858 1-0 

6 Duburg, Jamie 0.0 1842 Hachijan, Armen 0.0 2085 0-1 

7 Gunther, Justin 0.0 2015 Faber, Jort 0.0 1840 0-1 

8 Mostertman, Xander 0.0 1837 Ten Hertog, Hugo 0.0 2008 0-1 

9 Rauw, Gert Jan 0.0 2006 Manoch, Maurice 0.0 1833 1-0 

10 Van den Bergh, Don 0.0 1757 Slagter, David 0.0 1984 0-1 

11 Von Meijenfeldt, Bart 0.0 1984 Damen, Igor 0.0 1738 1-0 

12 Otten, Martijn 0.0 1735 Swinkels, Maurice 0.0 1972 0-1 

13 Van Dorp, Jan 0.0 1960 Laan, Kart 0.0 1615 1-0 

14 Wiegers, Kasper 0.0 1518 Beijerinck, Nick 0.0 1938 0-1 
 
 

Paringen B jeugd ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Slagter, David 1.0 1984 Klein, David 1.0 2239  

2 Pijpers, Arthur 1.0 2185 Rauw, Gert Jan 1.0 2006  

3 Swinkels, Maurice 1.0 1972 Admiraal, Miguoel 1.0 2163  

4 Mostertman, Milan 1.0 2142 Von Meijenfeldt, Bart 1.0 1984  

5 Beijerinck, Nick 1.0 1938 Van der Lende, Ilias 1.0 2105  

6 Hachijan, Armen 1.0 2085 Van Dorp, Jan 1.0 1960  

7 Ten Hertog, Hugo 1.0 2008 Faber, Jort 1.0 1840  

8 Mostertman, Xander 0.0 1837 Gunther, Justin 0.0 2015  

9 Evengroen, Henk-Jan 0.0 1933 Van den Bergh, Don 0.0 1757  

10 Manoch, Maurice 0.0 1833 Heller, Milan 0.0 1922  

11 Klapwijk, Bram 0.0 1869 Otten, Martijn 0.0 1735  

12 Damen, Igor 0.0 1738 Van Meegen, Ruud 0.0 1865  

13 Sekandar, Kambiz 0.0 1858 Wiegers, Kasper 0.0 1518  

14 Laan, Kart 0.0 1615 Duburg, Jamie 0.0 1842  
 
 
 
 
 
 
 
 



Paringen B meisjes ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Hondelink, Liesbeth 0.0 1355 Gairabekova, Diana 0.0 0 * 1-0 

2 Edens, Maike 0.0 1809 Hendrix, Judith 0.0 1672 0-1 

3 Ploeger, Mayke 0.0 1444 Kirana, Nancy 0.0 1733 0-1 

4 Gunther, Marcella 0.0 1771 Warmelink, Evie 0.0 2031 0-1 

5 Snikkers, Naomi 0.0 1830 Schakel, Milly 0.0 1797 0-1 
 
 

Paringen B meisjes ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag

1 Gairabekova, Diana 0.0 0 * Schakel, Milly 1.0 1797  

2 Warmelink, Evie 1.0 2031 Snikkers, Naomi 0.0 1830  

3 Kirana, Nancy 1.0 1733 Gunther, Marcella 0.0 1771  

4 Hendrix, Judith 1.0 1672 Ploeger, Mayke 0.0 1444  

5 Hondelink, Liesbeth 1.0 1355 Edens, Maike 0.0 1809  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dagverslag groep C: ronde 1 
 

Ut is begos!! 
 
De lente is begonnen, de zon schijnt volop en van heel het land komen er schakers 
toegestroomd. Dit kan maar één ding betekenen: Het NK jeugd gaat weer van start. 
Welkom in Venlo! Voor de laatste keer gehouden in Den Hulster. Voor de laatste keer 
die schitterende locatie, voor de laatste keer de Limburgse gastvrijheid. Maar genoeg 
gepraat over nostalgie. Daar hebben we nochtans een hele week voor. Laten we het 
vooral eens hebben over het toernooi. De schrijvende pers zag de mogelijkheid enkele 
kanshebbers en local heroes bij de C-categorie in de kraag vatten (figuurlijk dan) en 
onder vuur te nemen (ook figuurlijk) met enkele pittige vragen (dit wel weer letterlijk). 
 
Julian en Jan van Overdam 
Goeiemorgen! Is het eigenlijk Jan? Of Jan junior? 
Jan: Het is eigenlijk Jan junior, maar iedereen zegt Jan. 
Vertel eens wat over jullie zelf. 
Julian: Als hobby’s hebben we schaken en aikido, dat is een vechtsport, verder doen we 
buiten voetballen voor de lol en hebben we ook nog piano gespeeld. We zitten allebei op 
het Gymnasium. 
In welke klas zitten jullie? 
Julian: KNSB bedoel je? 
Nee, op school 
Julian: Ik in de tweede en Jan in de eerste 
Doen jullie alles samen dan? 
Beiden: Nee dat niet hoor.  
En bij de voorbereiding? 
Julian: Als voorbereiding hebben we allebei aan conditietraining gedaan. Dit wel los van 
elkaar. Natuurlijk hebben we wel iets aan elkaar als we partijen door kijken. 
Hebben jullie ook een onderlinge strijd met elkaar wie bovenaan eindigt? 
Jan: Voor de grap wel, maar eigenlijk maakt ons dat niet zoveel uit. 
Wie vinden jullie de favorieten in de C-groep? 
Julian: Roger Meng en Nick Bijlsma denk ik 
Jan: Ja Nick Bijlsma zeker. En mijn broer maakt ook wel een goede kans 
Julian: Ok ja, mijn broer dan ook nog. 
Wat is jullie doel? 
Julian: Ik wil bij de eerste twee eindigen dan plaats ik me voor het EK. 
Jan: Ik hoop ook bij de eerste twee te eindigen, maar ik denk eerder bij de eerste vijf. 
Vroeger…? 
Jan: Was alles beter? 
Julian: Had je nog een Nederlander die Wereldkampioen schaken was. 
 
Tim Yue 
Hoi Tim. Vertel eens iets over jezelf. 
Ik ben Tim Yue, ben 13 jaar en woon in Maastricht, daar doe ik aan Basketbal en aan 
schaken. Op school zit ik op het Porta Mosana college, eerste klas TTO. 
TTO? 
Tweetalig Onderwijs. Vwo. 
En verder? Heb je je voorbereid, blijf je in de buurt slapen? 



Ik heb me niet echt voorbereid. Ik blijf wel in de buurt slapen. Bij Victor Peeters. Hem 
ken ik van het schaken. 
En wat is je doel van dit toernooi? 
Ik denk dat ik met 50% wel tevreden ben. 
Maak de volgende zin af: “Vroeger…” 
Vroeger…(denkt na) was ik jonger. 
 
Bij de meisjes is er voor gekozen om de “Big Four” te interviewen. Vorig jaar eindigden 3 
van deze 4 speelsters als gedeeld tweede bij de C-meisje en ook op rating staan zij toch 
een flink eind boven de rest. Maar ja, rating is ook niks meer dan een cijfertje zoals ze 
zelf aangeven. Uiteindelijk zal het toch weer gedaan moeten worden achter het 
schaakbord. 
 
Sophia Thoma 
Sophia, leuk dat je dit interview wil doen. Wat kun je zoal over jezelf vertellen? 
Ik ben 13 jaar en zit in 2 gymnasium. Naast schaken doe ik ook aan piano spelen. Ik 
kom zelf uit Rotterdam. 
Dat is een eind, zit je hier dan in een hotel? 
Nee ik zit in een huisje, met onder andere Maurice Manoch (deelnemer B-categorie) en 
Dolf Meijer mijn schaaktrainer. 
En met dat schaken gaat het de laatste tijd wel lekker of niet? 
Jazeker, ik heb een paar goede resultaten behaald. Vorig jaar was ik eerste in de B-
groep van het open NK Dieren. Verder speelde ik in Bethuné een erg goed toernooi. 
Daar werd ik beste meisje in de B-groep. 
Wat is je doel voor dit toernooi? 
Ik wil me graag plaatsen voor het EK. Dan moet je eerste of tweede worden. 
Hoe heb je je voorbereid dan? 
Ik heb me vooral gericht op tactiek en trainingen. Dit heb ik gedaan samen met Dolf. 
Kun je de volgende zin afmaken: Vroeger? 
Vroeger… Geen idee. 
 
Diana Dalemans 
Hoi Diana. Heb je zin in het toernooi? 
Ja zeker. 
Vertel eens iets over jezelf. Waar woon je? Wat doe je zoal? 
Ik woon in Hoensbroek. Nog steeds eigenlijk. En mijn hobby’s zijn ook nog steeds 
hetzelfde. Viool spelen en ballet. En schaken natuurlijk. 
Wat is je doel binnen dit NK? 
Het hoogst mogelijke eruit halen. 
Dus daar hoort Nederlands kampioen worden bij. 
Ja, dat is dan wel het doel. 
Wie denk je dan dat je concurrenten daarvoor zijn? 
Sophia Thoma, Myrre Hortensius, Mahsa Bitalzadeh en Rosa Ratsma. 
In de breedte is het toernooi ook een stuk sterker geworden dan vorig jaar, of 
niet? 
Absoluut, ik schat de groep van 1996 eigenlijk een stuk hoger in dan de groep van 1994, 
die er nu niet meer bij zit. Vorig jaar had je met een apart groepje een ratingverschil van 
200 punten, dat is er nu niet meer. En als er al een groter ratingverschil is klopt het niet 
omdat heel veel meisjes al een stuk sterker spelen. 
Ok, dankjewel. En eehm..., vroeger? 
…was ik een stuk serieuzer bezig met schaken dan nu. 



 
Mahsa Bitalzadeh 
Hoi Mahsa. Nu weet ik eigenlijk niet zo goed hoe ik je naam het beste uit moet 
spreken. 
Spreek het maar uit als Masha, dat is het makkelijkst. 
En kun je verder iets vertellen over jezelf? 
Ik ben 11 jaar, ik zit nu op het eerste van VWO. Mijn hobby’s zijn dansen, schaken en 
zingen. Ik vind ook veel actieve sporten leuk zoals voetbal. 
Waar kom je vandaan? 
Ik ben in Iran geboren, maar toen ik 3 was ben ik naar Nederland verhuisd. Nu wonen 
we in Kesteren, dat ligt vlak bij Rhenen. 
Dan zullen jullie hier wel overnachten toch? 
Nee, we gaan heen en weer met de auto. Dat is een klein uurtje. Als er geen file is ten 
minste. 
Wat verwacht je van het toernooi? En heb je je voorbereid? 
Ik heb wat extra aan tactiek gedaan en partijen bekeken van andere deelnemers. 
Woensdag heb ik nog een training gehad van Petra Schuurman. Ik hoop vooral dat dit 
een leuk toernooi wordt. Ook als ik niet win blijf ik zeker gewoon mijn best doen. 
Vroeger? 
Vroeger? Ja, toen was ik Nederlands kampioen. Maar ja, dat ben ik nu nog steeds. 
Moeten we je website nog noemen? 
Ja, www.alienmahsa.nl  
 
Myrre Hortensius 
Hoi Myrre, voor de volgers via de dagverslagen. Vertel eens iets over jezelf? 
Ik kom uit Leiderdorp en doe naast schaken ook korfbal. Ik zit in de eerste klas van het 
Stedelijk gymnasium. Op dit moment ben ik 12 jaar, in juni wordt ik 13. 
Heb je je goed voorbereid voor dit toernooi? 
Ja hoor, samen met mijn broer Nick. Ik heb wat boekjes van hem gekregen. Het meeste 
gericht op tactiek. 
Wie denk je dat de grote kanshebbers zijn voor dit toernooi? 
Sophia Thoma, Diana Dalemans en Mahsa Bitalzadeh.  
Wat verwacht je zelf van dit toernooi? 
Daar heb ik nog niet zoveel over nagedacht. Gewoon goed spelen en plezier hebben. 
Tijdens het toernooi zien we dan wel wat er gebeurt. 
Kun je de volgende zin eens afmaken? Vroeger… 
Vroeger speelde ik heel vrijuit. Dat ga ik dit toernooi weer proberen. 
 
Meer interviews volgen morgen. 
 
C-jeugd 
 
De eerste ronde is traditioneel de ronde waarin de mindere goden het op mogen nemen 
tegen de toppers. Dit leidt dan ook tot veel voorspelbare uitslagen, maar de uitslagen die 
niet volgens rating verlopen zijn dan ook grote verrassingen. Tot die verrassingen 
behoort een keurige remise van Tjark Vos tegen Julian van Overdam en ook de winsten 
van Tim Yue en Arnoud Hendrikse op respectievelijk Roger Bhoorakhan en Vaclav 
Ocelik mogen er zijn. Ook ‘young gun’ Thomas Beerdsen kan tevreden zijn, getuige zijn 
keurige plusremise tegen Ivo Maris. 
 



Tjark Vos speelde een ware heldenpartij tegen Julian van Overdam. Na 29 zetten leek 
de partij volledig over te zijn toen Julian met al zijn stukken over de g-lijn binnen kwam. 
Kwaliteitsverlies was onvermijdelijk en gezien een schrijnend gebrek aan compensatie 
leek de partij een spoedig einde tegemoet te gaan. Maar toen begon het pas. 
 

 
 
 
Tjark Vos – Julian van Overdam 
Stelling na 38…Dg6 
 
 
 
 
 
 
 

Je staat toch al een kwaliteit achter, dus daar win je het niet meer op. Wat doe je dan?  
39.Pxa6+!? Misschien niet de beste, maar toch zeker de meest praktische zet. 
39…bxa6 40.Dxa6 Dg3 40…Tg8 was gewenst. 
 

 
 
 
Tjark Vos – Julian van Overdam 
Stelling na 40. Dg3 
 
 
 
 
 
 
 

41.Lb4! Met een serie geforceerde zetten weet Tjark de remisehaven te bereiken. Td8 
42.b7 Dxf2 43.Ld6+ Txd6 44.Da8+ Kc7 45.exd6+ Kxd6 46.Df8+ Kc7 47.Dc8+ Kb6 
48.b8D+ Pxb8 49.Dxb8+ Ka6 50.Dd6+ Ka5 51.Dc5+ Ka4 52.Da7+ De witte dame blijft 
heen en weer lopen tussen a7 en c5, terwijl de zwarte koning niet uit zijn gevangenis 
komt. Kb4 53.Dc5+ Ka4 54.Da7+ Kb4 55.Dc5+ ½–½ 
Voor Julian blijft er in ieder geval nog een schrale troost over. Benjamin Bok won vorig 
jaar ook het toernooi nadat hij met een remise was begonnen. 
 
Nick Bijlsma had het tegen Jan Cox niet makkelijk. Jan kreeg een mooi paard op f4 en 
een mooie loper op c5. Toen Jan daar ook nog eens het centrum bij wou pakken zette 
Nick het bord in brand met d4. Jan greep vervolgens in onderstaande stelling mis: 

 
 
 
 
Nick Bijlsma – Jan Cox 
Stelling na 20.Pxe5 
 



 
 
 
 
 
 
20...Pg2+?! nu verliest Jan het initiatief. Na 20...Lxd4 21.cxd4 Pd3+ 22.Pxd3 Dxd4 wint 
zwart het geïnvesteerde stuk terug met betere stelling. 21.Kf1 Tad8 22.Pg4 De7 23.e5 
h5 24.f6 De6 25.Tg1 hxg4? Te vroeg gepakt. De mataanval van wit slaat nu door. 
26.Dg5 g6 27.Dh6 Pe3+ 28.fxe3 Df5+ 29.Ke1 Dh5 30.Dg7# 1–0 
 
Jouke Bakker waagde het om tegen Roger Meng een pionnetje mee te snoepen. 
Roger kreeg daar op zijn beurt een ijzersterk loperpaar voor terug. Handig wist Roger 
zijn materiaal terug te winnen en de stelling om te zetten naar een gewonnen eindspel.  
 
Zyon Kollen kwam tegen Melle Edens al gauw goed te staan. Melle kwam vervolgens 
op het dubieuze idee om voor de lange rokkade te gaan. Vervolgens was het slechts 
wachten tot Zyon de lijnen naar de vijandelijke koning open zou krijgen.  
Lars Vereggen verloor tegen Jan van Overdam al snel een pion. Zijn poging tot 
tegenspel werd handig opgevangen door Jan. 

 
 
 
 
Lars Vereggen – Jan van Overdam 
Stelling na 40…dxe5 
 
 
 
 
 
 
 

41.Txe5?! terugslaan leidt tot mat. Tc1+ Na 42.Kh2 Db8 staat de toren echter gepend. 
Het is gelijk over. 43.g3 Dxe5 44.Pf4 Tc3 45.Dd1 Ld7 46.Db1 Lf5 47.Dd1 Tc2 0–1 
 
Lange tijd leek er op bord 8 een verrassing bij te komen toen Fabio Bravo twee volle 
centrumpionnen achter stond tegen Midas Ratsma. Fabio toverde echter de 
schwindeldoos tevoren. Waar hij met zijn eerste truc één van de centrumpionnen 
elimineerde zette hij met zijn tweede truc Midas midden op het bord mat in 4! 
 

 
 
 
 
Fabio Bravo – Midas Ratsma 
Stelling na 33. Ta3 
 
 
 
 
 



 
34. T8d6 Kf4 35.T1d5 e3 36.Tf5+ Ke4 37.f3# 1–0 
 
Thomas Beerdsen wist een stukoffer van Ivo maris goed op te vangen. Waar 
vervolgens rustig uitspelen met een stuk meer gewenst was koos Thomas voor een 
rigoreuze aanpak: 
 

 
 
 
 
Thomas Beerdsen – Ivo Maris 
Stelling na 23…De7 
 
 
 
 
 
 

De beste aanpak voor wit is hier. 24.Lh5 f4 (24...Td8 25.Lg6 h6 26.g3) 25.Lxe8 Dxe8 en 
wit blijft materieel in het voordeel. Thomas gaat echter opportunistisch voor een aanval 
op de schoonheidsprijs met. 24.Txh7+?! 24...Kxh7 25.Th1+ Kg6 26.Lh5+ Kf6 27.Lxe8 
Txe8 28.Pf3 f4 wit komt nu niet meer verder dan remise door eeuwig schaak. 29.Dd5 
fxe3 30.Dg5+ Kf7 31.Dh5+ g6 32.Pg5+ Kf6 33.Ph7+ Kf7 34.Pg5+ Kf6 35.Ph7+ ½–½ 
 
Noud Lentjens was snel klaar tegen Bernard Evengroen. Noud kwam in een 
Siciliaanse Draak met de zware stukken binnen over de h-lijn. Toen dit ook nog eens à 
tempo kon door de dame op g5 aan te vallen was het snel over. 
 
Tim Yue behaalde een mooie overwinning tegen Roger Bhoorakhan. Nadat hij 
vakkundig de belangrijke lijnen wist te bestrijken, snoepte hij vervolgens de a-pion van 
Roger mee. Nadat later ook nog eens de loper verloren ging moest Roger opgeven. 
 
Vaclav Ocelik ging onderuit tegen Arnoud Hendrikse. Vaclav gaf een pion weg voor 
vage aanvalskansen. Deze aanval kwam echter nooit echt van de grond. Arnoud hield 
alle touwtjes stevig in handen en wikkelde zo af naar een voor hem compleet gewonnen 
stelling. 
 
 
C-Meisjes 
 
Bij de C-meisjes kunnen we spreken van een bijltjesdag, zoals je die alleen nog vroeger 
tegen kwam. Vroeger… toen de guldens nog van hout waren. Van de bovenste 6 borden 
verliep slechts één partij op rating. En daar, bij Sophia tegen Cathelijne, was het ook nog 
eens allerminst duidelijk.  
 
Wie denkt dat iedere meisjespartij saai eindigt met het afwikkelen van stukken en het 
vervolgens uitmelken van een remise eindspel doet er goed aan om de partij Sophia 
Thoma tegen Cathelijne Sanders te bestuderen. Al vroeg in de partij weet Sophia 
voordeel te verkrijgen en in onderstaande stelling gooit wit de knuppel in het 
hoenderhok. 
 



 
 
 
Sophia Thoma – Cathelijne Sanders 
Stelling na 24…Pxd5 
 
 
 
 
 
 
 

25.Dh7?! Pc3 26.Te3 Db6? Door durven slaan op a2 (je speelt niet voor niets Pc3) en 
zwart blijft in het voordeel. 27.exd6 f5 28.Dxf5+ Lf6 29.Pe5 Txe5 30.fxe5 Pxa2 31.exf6 
Pxc1 Nu staat zwart een stuk voor, maar het mat voor wit kondigt zich al aan. 32.fxg7+ 
Kxg7 33.Dh7+ Kf8 34.Dxh6+ Kf7 35.Lg6+ Kf6 36.Lh5+ Kf5 37.g4# En wat voor mat. 
Een plaatje! 
 

 
 
 
Sophia Thoma – Catheleijne Sanders 
Stelling na 37. g4# 
 
 
 
 
 
 
 

Terwijl de zwarte stukken beteuterd aan de zijlijn toekijken werken alle stukken van wit 
mee aan de mat. Tot aan de pion van g4 aan toe. 
 
Rosa Ratsma tegen Diana Dalemans mag, zeker voor eerste ronde begrippen, een 
topaffiche genoemd worden. Diana kreeg in een Spaanse Zaitsev-variant een klein, 
maar langdurig voordeel als gevolg van de zwakke e-pion van Rosa. Daar tegenover 
stond wel een zwakke loper van Diana op b7. Er waren ongetwijfeld mogelijkheden om 
deze loperpositie te verbeteren, maar Diana besloot niet aan te dringen en remise aan te 
bieden. 
 
Mahsa Bitalzadeh kwam tegen Bente Verheul in een Siciliaanse Sveshnikov met het  
nieuwtje 8. Pb1. Veel navolging zal dit niet vinden, want Bente wist op spectaculaire 
wijze van Mahsa te winnen. 
 

 
 
 
Mahsa Bitalzadeh – Bente Verheul 
Stelling na 19. Pd2 
 
 
 



19...d5! Natuurlijk wil je dit met zwart spelen, om het centrum definitief in bezit te 
houden. Maar wit lijkt deze pion toch tactisch op te kunnen pikken. 20.Pxd5 Lxd5! Bente 
negeert haar toren op h8 volledig. En terecht. 21.Dxe5+ Le6 22.Dxh8 Pxc2+ 23.Lxc2 
Dxd2+ 24.Kf1 Dxc2 De stelling is volledig open, het duurt niet lang of de zwarte lopers 
domineren het hele bord.  25.Kg1 Td2 26.De5 Ld6 27.De1 Lc5 28.Kh2 Txf2  
0-1 
 
Iris Roelofs wist Myrre Hortensius fraai pootje te lichten. Vanuit de opening kwamen 
de c- en d-pion van Iris erg sterk opzetten. Myrre kon nog afwikkelen naar een eindspel 
met “slechts” pionverlies, maar ook dit bleek op de lange termijn niet meer keepbaar.  
 
 
Celine Nicolai trad met wit aan tegen Mia Rosa Hupkens, die haar notatieformulier 
mooi opfleurde door een bloemetje erbij te tekenen. Of het aan haar bloemetje lag is de 
vraag, maar haar slotcombinatie zag er ook fleurig uit. 
 

 
 
 
 
Celine Nicolai – Mia Rosa Hupkens 
Stelling na 20. f3 
 
 
 
 
 
 

De d-lijn is dodelijk van zwart. Mia Rosa maakt het mooi af 20...Pxe4! De pion stond 
twee keer verdedigd, maar dit is nog niet afdoende. De witte dame is overbelast. 21.Tf2 
Pxc3+ met damewinst 0-1 
 
Naomi de Vries en Nilofar Sekandar wikkelden af naar een toreneindspel waarin 
uiteindelijk Naomi een pionnetje meer had. Waar dit lange tijd remise leek waren er 
plotseling wisselende kansen voor beide partijen. De laatste winstkans was voor Naomi. 
Nilofar kon de pion niet meer tegenhouden en moest opgeven. 
 
Een hele serie onverwachte uitslagen dus bij de meisjes. Een voorbode van een 
bijzonder spannend toernooi. Zal Sophia nu doorstomen nu haar voornaamste 
concurrenten al punten hebben laten liggen? Of krijgen we nu juist een outsider die mee 
gaat doen in de strijd om het kampioenschap van Nederland. 
 
Bij de jeugd zien we een heel ander beeld. Op een verrassing aan het topbord na zijn de 
meeste uitslagen hier volgens rating. Met onder andere Fabio Bravo tegen Nick Bijlsma 
en Roger Meng tegen Noud Lentjes valt er morgen weer het nodige spectakel te 
verwachten. 
 
 
 
 
 



Paringen C jeugd ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Vos, Tjark 0.0 1762 Van Overdam, Julian 0.0 2073 ½-½ 

2 Bijlsma, Nick 0.0 2060 Cox, Jan 0.0 1757 1-0 

3 Bakker, Jouke 0.0 1733 Meng, Roger 0.0 1994 0-1 

4 Kollen, Zyon 0.0 1982 Edens, Melle 0.0 1724 1-0 

5 Van der Knijff, Bernhard 0.0 1707 Beukema, Stefan 0.0 1978 0-1 

6 Kirana, Marco 0.0 1959 Veltkamp, Bastiaan 0.0 1698 1-0 

7 Vereggen, Lars 0.0 1684 Van Overdam, Jan 0.0 1919 0-1 

8 Bravo, Fabio 0.0 1911 Ratsma, Midas 0.0 1662 1-0 

9 Beerdsen, Thomas 0.0 1650 Maris, Ivo 0.0 1862 ½-½ 

10 Lentjes, Noud 0.0 1826 Evengroen, Bernard 0.0 1532 1-0 

11 Yue, Tim 0.0 1506 Bhoorakhan, Roger 0.0 1803 1-0 

12 Ocelik, Vaclav 0.0 1788 Hendrikse, Arnoud 0.0 1421 0-1 

13 Slendebroek, Tim 0.0 1378 Haver, Daan 0.0 1785 0-1 

14 Roelofs, Rik 0.0 1763 Van Driel, Dennis 0.0 0 * 1-0 
 
 

Paringen C jeugd ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Bravo, Fabio 1.0 1911 Bijlsma, Nick 1.0 2060  

2 Meng, Roger 1.0 1994 Lentjes, Noud 1.0 1826  

3 Haver, Daan 1.0 1785 Kollen, Zyon 1.0 1982  

4 Beukema, Stefan 1.0 1978 Roelofs, Rik 1.0 1763  

5 Hendrikse, Arnoud 1.0 1421 Kirana, Marco 1.0 1959  

6 Van Overdam, Jan 1.0 1919 Yue, Tim 1.0 1506  

7 Van Overdam, Julian 0.5 2073 Beerdsen, Thomas 0.5 1650  

8 Maris, Ivo 0.5 1862 Vos, Tjark 0.5 1762  

9 Bhoorakhan, Roger 0.0 1803 Veltkamp, Bastiaan 0.0 1698  

10 Ratsma, Midas 0.0 1662 Ocelik, Vaclav 0.0 1788  

11 Cox, Jan 0.0 1757 Vereggen, Lars 0.0 1684  

12 Evengroen, Bernard 0.0 1532 Bakker, Jouke 0.0 1733  

13 Edens, Melle 0.0 1724 Slendebroek, Tim 0.0 1378  

14 Van Driel, Dennis 0.0 0 * Van der Knijff, Bernhard 0.0 1707  
 
 
 
 
 
 
 
 



Paringen C meisjes ronde 1 (vrijdag, 24 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Thoma, Sophia 0.0 1894 Sanders, Catheleijne 0.0 1484 1-0 

2 Ratsma, Rosa 0.0 1469 Dalemans, Diana 0.0 1850 ½-½ 

3 Bitalzadeh, Mahsa 0.0 1743 Verheul, Bente 0.0 1445 0-1 

4 Roelofs, Iris 0.0 1407 Hortensius, Myrre 0.0 1721 1-0 

5 Nicolai, Celine 0.0 1615 Hupkens, Mia Rosa 0.0 1402 0-1 

6 De Ridder, Naomi 0.0 1344 Osinga, Angelique 0.0 1558 ½-½ 

7 De Vries, Emma 0.0 1556 Sekandar, Nilofar 0.0 1318 1-0 

8 Meng, Olivia 0.0 1298 Snikkers, Tabitha 0.0 1544 1-0 

9 Pijloo, Farahdiba 0.0 1510 Klopstra, Frederieke 0.0 0 * 0-1 
 
 

Paringen C meisjes ronde 2 (zaterdag, 25 april 2009) 

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag 

1 Hupkens, Mia Rosa 1.0 1402 Thoma, Sophia 1.0 1894  

2 Klopstra, Frederieke 1.0 0 * De Vries, Emma 1.0 1556  

3 Verheul, Bente 1.0 1445 Roelofs, Iris 1.0 1407  

4 Dalemans, Diana 0.5 1850 Meng, Olivia 1.0 1298  

5 Osinga, Angelique 0.5 1558 Ratsma, Rosa 0.5 1469  

6 Hortensius, Myrre 0.0 1721 De Ridder, Naomi 0.5 1344  

7 Sanders, Catheleijne 0.0 1484 Bitalzadeh, Mahsa 0.0 1743  

8 Sekandar, Nilofar 0.0 1318 Nicolai, Celine 0.0 1615  

9 Snikkers, Tabitha 0.0 1544 Pijloo, Farahdiba 0.0 1510  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Er is een speciale  
hyves voor dit toernooi 
 
Deze heeft al 93 leden. 
 
Zie: 
http://nk-schaken.hyves.nl/ 
 
Heb je nog nieuws of 
wetenswaardigheden? 
Mail ze naar: 
nkschaak@hotmail.com  


