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Bij mooi weer schaken bij De Bam! 
 

 
 
Nu het duidelijk is dat we als binnensport nog 
niet vanaf 11 mei weer mogen gaan schaken, 
heb ik bedacht om bij mooi weer buiten te 
gaan schaken bij De Bam. 
 
We hebben toestemming van de gemeente, 
Sport050, om vanaf woensdagmiddag 12 mei 
(vanaf 14.30 uur) en maandagavond 17 mei 
(tussen 19.00 en 20.00 uur) buiten bij De Bam 
te schaken. 
 
Jullie zijn van harte welkom op de tijd dat je 
normaal gesproken training volgt. Verder is 
iedereen die geen training volgt en die voor 
het eerst wil komen kijken welkom op 
woensdagmiddag om 14.30 uur. Ook zijn 
Benjamin en Daniël welkom op 
maandagavond om 19.00 uur. 
 
Om alle risico’s te vermijden: alle kinderen 
vanaf groep 7 graag een mondkapje op en het 
verzoek aan de ouders om op afstand te 
blijven. 
 
We hopen tot eind juni nog een aantal keren 
buiten te kunnen schaken en heel misschien 
nog een paar keer op vrijdag. Ik maak uiterlijk 
een dag voor de woensdag en maandag op de 
website – www.schaakclubharen.nl – bekend 
of het de volgende dag doorgaat! 
 
Voor de volledigheid het adres van De Bam: 
Bamshorn 2 
9751 BX  Haren. 
 

Geslaagd! 
 
Stap 1 
Sigrid met een 10! 
Stap 3 
Sem met een 9! 
 

Sigrid 2e bij regulier schaaktoernooi 
Staunton 150 Jeugdtoernooicyclus 

 

 
 
Alweer even geleden, op zondag 28 februari, 
deed Sigrid (Sigrid13) mee aan het reguliere 
online schaaktoernooi in het kader van 
Schaakgezelschap Staunton 150 jaar. Ze 
speelde in de groep met de 
leeftijdscategorieën E-H, scoorde daarin 3 
punten en werd daardoor 2e in de 
leeftijdscategorie G! Sigrid was ook het beste 
meisje, maar kreeg alleen een beker voor haar 
2e plek. Verreweg haar leukste partij om na te 
spelen is deze: WartK – Sigrid13. 
 
Zie ook: Staunton 150 Jeugdtoernooicyclus 
afgesloten met vuurwerk! 
 

NOSBO-kampioenschap FGH 
 
Zondag 30 mei, NOSBO-plaatsingstoernooi. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt dit 
een fysiek of een online toernooi. Als het een 
fysiek toernooi wordt, dan vindt het plaats in 
de Hunzeborgh te Groningen. Tijdens het FGH-

http://www.schaakclubharen.nl/
http://www.schaakclubharen.nl/
https://lichess.org/2wScY72r#60
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/802-staunton-150-jeugdtoernooicyclus-afgesloten-met-vuurwerk
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/802-staunton-150-jeugdtoernooicyclus-afgesloten-met-vuurwerk


                                                                                                           
                                        JeugDschaaknieuws  no. 6 | 6 mei 2021 
 

toernooi (2012 en jonger) kun je je alleen 
plaatsen voor de leeftijdscategorie waarin je 
meespeelt (dus niet voor meerdere 
leeftijdscategorieën tegelijk). Nadere 
informatie volgt. 
 
Als je hieraan wilt meedoen, geef het dan aan 
mij door, dan geef ik je op. Als het online 
wordt gehouden, dan ben je van harte 
welkom om je partijen op je laptop buiten 
(overdekt) bij Oliver thuis te spelen! 
 

The Queen’s Gambit ontrafeld 
 

 
 
Alle lessen zijn terug te kijken: 
The Queens Gambit ontrafeld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaakmagazine voortaan digitaal 
 

 
 
Als het goed is heeft iedereen op 22 april j.l. 
per e-mail een link ontvangen naar het april-
nummer van Schaakmagazine. 
 
Uit bezuinigingsoverwegingen verschijnt het 
blad niet meer op papier, dus kun je het 
jeugdkatern – met ook leerzame opgaven! – 
alleen nog als pdf lezen. 
 

Kalender 
 
Mei 
wo 12 14.30 en 15.30 uur: 
       Schaken bij De Bam 
ma 17 19.00 uur: Schaken bij De Bam 
zo  30 NOSBO-Plaatsingstoernooi FGH 
       Online of De Hunzeborg | Groningen 
 
Zie: Agenda Online Jeugdtoernooien 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.schaken.nl/videos/queens-gambit-ontrafeld
https://techonomy.us3.list-manage.com/track/click?u=36ead1d20720ffbb49bd62832&id=9f14b86036&e=e1a0e4e7db
https://techonomy.us3.list-manage.com/track/click?u=36ead1d20720ffbb49bd62832&id=9f14b86036&e=e1a0e4e7db
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/808-plaatsingswedstrijden-online-jeugd-nk-s
https://nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/776-agenda-online-jeugdtoernooien

