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Voorlopig nog geen jeugdschaak 
 
Ondanks het feit dat De Borg weer open is, 
heb ik besloten dat we voorlopig nog niet 
kunnen schaken. We zijn als schaakclub geen 
schoolklas, maar een binnensportvereniging 
en vallen daarom onder de strenge 
coronaregels. 
 
Het is niet anders, de gezondheid van 
iedereen gaat voor. We hopen natuurlijk dat 
binnen afzienbare tijd de regels worden 
versoepeld en dat jullie weer gezamenlijk 
kunnen schaken en trainen. 
 

Tegen elkaar schaken op Lichess! 
 
Niets is zo leuk als tegenover elkaar zitten en 
een schaakpartijtje spelen, maar een redelijk 
alternatief is om online tegen elkaar te 
schaken. 
 
Dat kan heel goed via https://lichess.org/ 
Je kunt hier, ook als je nog geen lid bent, een 
account aanmaken en je dan aanmelden bij  
SC Haren Jeugd. Vervolgens kun je wanneer je 
maar wilt tegen een ander schaken. 
 

Geslaagd! 
 
Stap 2 
Oliver met een 9! 
Tongcan met een 8½! 
 
Stap 3 
Benjamin met een 8½! 
Daniël met een 8½! 
Diana met een 9! 
Marc met een 10! 
 
 
 

Benjamin 11e bij  
Online Eindejaarstoernooi E-H 

 

 
 
Op de een na laatste dag van het afgelopen 
jaar heeft Benjamin (Benjitip) meegedaan aan 
het online Eindejaarstoernooi E-H. Na 7 
partijen te hebben gespeeld, kwam hij uit op 4 
punten en daar mag hij best trots op zijn. Al 
voelde dat misschien anders omdat hij na 4 
gewonnen partijen zijn laatste 3 partijen 
verloor. 
 
Hét moment kwam in de 5e ronde toen 
Benjamin met wit speelde (partij naspelen) 
tegen de latere toernooiwinnaar Ghilon 
Etienne. Na 10…Dg5?! stond er de volgende 
stelling op het bord: 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://lichess.org/
http://chess.tuxtown.net/game-replayer.php?id=6018144226bebf703f609f4cdce34271364e585f20cc1f1829838
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Hier had Benjamin het sterke 11. d4! kunnen 
spelen met dubbele aanval op de loper en de 
dame en had hij een stuk gewonnen. Na 11. 
Pf3 trok Ghilon de partij uiteindelijk naar zich 
toe. 
 
Zie ook: Arjan de Vries en Ghilon Etienne 
groepswinnaars Eindejaarstoernooi 
 

Simon de Schaker & Erik Scherder: 
Word je slimmer van schaken? 

 

 
 
Simon de Schaker & Erik Scherder: Word je 
slimmer van schaken? 
 
 
 
 
 

Staunton 150 Jeugdtoernooicyclus 
 
Dit jaar wordt Schaakgezelschap Staunton 150 
jaar, waarmee het mogelijk de oudste 
sportvereniging van Groningen is. Een unieke 
gebeurtenis! Dat wordt gevierd met 
verschillende evenementen in de loop van het 
jubileumjaar. Hierbij laten we ons niet 
afschrikken door de lockdown. 
 
Het eerste evenement is de Staunton 150 
Jeugdtoernooicyclus. Staunton organiseert dit 
samen met de NOSBO op het gratis 
schaakplatform Lichess. De cyclus bestaat uit 
maar liefst drie online toernooien die in de 
voorjaarsvakantie zullen plaatsvinden. Wat 
het extra speciaal maakt, is dat er ook 
schaakvarianten gespeeld zullen worden: 
Three-Check en Crazyhouse. Dat staat garant 
voor veel spektakel. 
 
Er wordt gespeeld in leeftijdsgroepen en voor 
ieder afzonderlijk toernooi stelt Staunton 
diverse bekers beschikbaar. Als kers op de 
taart zijn er daarnaast bij het reguliere 
schaaktoernooi drie masterclasses van 
schaaktrainer Vincent Valens te winnen. Heb 
je nog niet zoveel schaakervaring, dan maak je 
altijd nog kans op een prijsje in de loterij. 
Bovendien is deelname gratis. 
 
Zie ook: Staunton 150 Jeugdtoernooicyclus 
 

Kalender 
 
Februari 
za  20 13.00 uur: Staunton 150       
Jeugdtoernooicyclus - Three-Check 
wo 24 13.00 uur: Staunton 150 
Jeugdtoernooicyclus - Crazyhouse 
za  27 13.00 uur: Staunton 150 
Jeugdtoernooicyclus - Regulier schaak 
 
Zie ook: Agenda Online Jeugdtoernooien 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.nosbo.nl/archief-jeugd-overig/785-inschrijving-online-eindejaarstoernooi-geopend
https://www.nosbo.nl/archief-jeugd-overig/785-inschrijving-online-eindejaarstoernooi-geopend
https://www.youtube.com/watch?v=rj7CmdiPO5M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rj7CmdiPO5M&feature=youtu.be
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/792-staunton-150-jeugdtoernooicyclus
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/776-agenda-online-jeugdtoernooien

