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Inloopuurtje 
 

 
 
We beginnen het seizoen als vanouds met een 
inloopuurtje in CBS De Borg op vrijdag 3 
september van 18.30 tot 19.30 uur. 
 
Als je een vriend(innet)je hebt dat schaken 
ook leuk vindt, neem hem of haar dan gerust 
mee! 
 

Ook de trainingen beginnen weer 
 

Op maandag 6 en woensdag 8 september 
gaan ook de trainingen in De Bam weer van 
start. 
 
Ynte, Vincent en ik gaan volgende week de 
groepen indelen. Van een aantal van jullie 
weet ik dat er dit seizoen iets gaat veranderen 
wat betreft de trainingen. Mocht er bij jou ook 
iets veranderen, geef dit dan zo snel mogelijk 
aan mij door! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliver 6e bij NK H Online 
 

 
 
Oliver heeft zijn 'wereldprestatie' van vorig 
jaar, door bij zijn debuut meteen Nederlands 
kampioen te worden, niet kunnen herhalen. 
 
Bij het Online NK H (t/m 7 jaar) op 19 juni 
werd hij met 4 uit 7 6e van de 26 deelnemers. 
Als hij in de laatste ronde zijn dame niet had 
weggegeven – dat moest hij wel even 
verwerken –, was hij in de top 3 geëindigd. 
Toch alle complimenten voor Oliver! 
 
Oliver (rating 483) begon om tien uur 's 
ochtends zijn toernooi achter z'n laptopje met 
een overwinning met zwart op Syd Zantingh 
(629). In de tweede ronde speelde hij met wit 
tegen Raghav Pathak (628) van het 
Amsterdamse VAS, weer een talentje van hun 
gekende jeugdopleiding. Achteraf gezien was 
deze partij belangrijk voor Olivers toernooi 
want zijn tegenstander werd uiteindelijk 
ongeslagen kampioen. We weten dat Oliver 
graag de ruimte wil hebben op het schaakbord 
om te schaken. In deze partij offerde hij twee 
pionnen voor activiteit en die kreeg hij ook. Hij 
had een actieve toren en loper en wist zijn 
tegenstander in te snoeren. Maar Raghav wist 
zich los te spelen en na 32 zetten stond het 
volgende pionneneindspel op het bord: 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/152317f5-af9c-428d-963a-545b1590f835
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Wit: Oliver Chiu 
Zwart: Rashav Pathak 
Stelling na 32...Kb5xa5 
Met 33. f4 en 34. g4 had Oliver ook een 
vrijpion kunnen creëren met goede kansen op 
remise. Na 33. Kd7 was zwarts a-pion niet 
meer te stoppen en kwam Oliver c-pion te laat 
opstomen. 
 
In de 3e ronde won Oliver van Hoyoung Ryu, 
in de 4e ronde gevolgd door een leuke en 
vlotte overwinning met wit op Alan Wu. In de 
5e ronde sloeg Oliver met zwart toe in een 
spannende partij tegen Ilja Verbaken. 
 
Met de score van 4 uit 5 trof Oliver Melody 
Zhang (240) uit Eindhoven achter het bord, de 
uiteindelijke meisjeskampioene. In de partij 
offerde Oliver wederom twee pionnen voor 
initiatief en aanval. Na de 23e zet van Melody 
stond het zo: 

 
Wit: Oliver Chiu 
Zwart: Melody Zhang 
Stelling na 23...Dg5-h5. 
Met 24. Pe7+ met damewinst had Oliver zijn 
dappere aanvalsspel kunnen bekronen. Na 24. 
g4 won Melody uiteindelijk in de tegenaanval. 
 
In de laatste ronde mocht Oliver met zwart 
aantreden tegen Casper Moeri (581) uit 
Leiden. Na een wisselvallige partij moest 
Oliver uiteindelijk het onderspit delven en dat 
moest hij wel even verwerken. Gelukkig vond 
hij al snel op internet een zeer interessant 
pionneneindspelletje en liet hij dat 
enthousiast zien! 
 
Complimenten aan de organisatoren van het 
online NK: het was een gezellige boel met al 
die camera's en microfoons aan, wat Oliver af 
en toe behoorlijk afleidde. Gelukkig mogen de 
kinderen als alles goed gaat volgend jaar het 
NK weer gewoon achter het bord uitvechten. 
 
Alle partijen en standen kun je terugvinden op 
de toernooiwebsite. 
 
Zie ook: Zes jonge Kampioenen bij het FGH 
Online.  

http://www.schaakclubharen.nl/
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/95a952b2-7783-4cda-a9e6-0ebbb84b80a2
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/95a952b2-7783-4cda-a9e6-0ebbb84b80a2
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/5f0f23b8-dc1f-4697-a7d9-37f7075717af
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/5f0f23b8-dc1f-4697-a7d9-37f7075717af
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/4a30cbe1-7bdf-48aa-91c3-8ff6b2124199
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/games/6a54dbb3-dc5b-42e7-a376-782da77bbc47
https://tornelo.com/chess/orgs/koninklijke-nederlandse-schaakbond/events/nk-fgh-online/summary
https://www.schaken.nl/nieuws/zes-jonge-kampioenen-bij-het-fgh-online
https://www.schaken.nl/nieuws/zes-jonge-kampioenen-bij-het-fgh-online
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Circe in de prijzen  
bij Stappenkampioenschap! 

 

 
 
De NOSBO kon helemaal aan het eind van het 
seizoen gelukkig nog een toernooi 
organiseren, waarbij de kinderen weer achter 
het bord tegen elkaar konden spelen. 
 
Het Stappenkampioenschap vond op zondag 
27 juni plaats in het Dorpshuis te Hoogkerk. 
Veel van onze kinderen kruisten voor het eerst 
de degens met kinderen van andere clubs.  
 
Degene die dat het beste deed was Circe die 
in groep Stap 0 3½ uit 6 partijen scoorde en 
daardoor knap als 6e eindigde. Voor de nog 
maar 5-jarige Max bleek het na één partij nog 
iets te veel te zijn. We nemen rustig de tijd en 
over een tijdje kan hij ook z’n 
toernooipartijtjes spelen. Thomas merkte dat 
de meisjes en jongens van andere clubs ook 
wel aardig kunnen schaken. Met 4 uit 6 in 
groep Stap 1 werd hij 8e – gedeeld 4e – dus 
net buiten de prijzen. Ik denk altijd maar: als 
hij iets langer over z’n zetten zou nadenken, 
dan zou hij nog meer partijen winnen. Sigrid 
kletste tussen de zetten door vaak met haar 
tegenstander waardoor zij vaak vergat zich op 
de partij te concentreren. Als ze dat wel had 
gedaan, had er meer in gezeten dan de 2 
punten die ze nu scoorde! 
 
 
 

Oliver en Tongcan streden voor wat ze waard 
waren in groep Stap 2. Oliver merkte dat het 
echte schaken iets anders is dan online 
schaken. Bij de laatste kun je als je een stuk 
virtueel vasthebt, nog tot een andere zet 
besluiten. Nu speelde Oliver in kansrijke 
stellingen te snel een zet om er dan achter te 
komen dat tegenstanders nog een sterk 
antwoord hadden. Als hij leert om ‘op z’n 
handen te zitten’ voor een zet te doen, dan 
scoort hij zeker dan de 2½ punt nu! 
Tongcan speelde zoals altijd intense partijen 
en hij kreeg ook complimenten voor zijn 
attractieve spel. Met 2 uit 6 kreeg hij 
uiteindelijk te weinig, toch goed gedaan! 
 
Benjamin moest in de groep Stap 3,4,5 
opboksen tegen de hogere Stappers. Hij 
speelde tegen tegenstanders van gelijke 
sterkte interessante partijen. En als hij daarin 
wat nauwkeuriger was geweest, had hij meer 
kunnen scoren dan de 1½ uit 5. 
 

 
 
Een kleine omissie hier was dat de organisatie 
geen prijzen had voor de best scorende Stap 
3’ers en Stap 4’ers. 
 
Zie ook: Seizoen afgesloten met schaakfeest in 
Hoogkerk 
 
 
 
 
 
 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/818-we-mogen-weer-achter-het-bord
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/818-we-mogen-weer-achter-het-bord
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Eindstanden per 18 juni 
 
Koningsgroep 
1.   Thieme Dijksterhuis   8½ -  14 K 
2.  Tongcan Fokkens     6½ -  9 
3.  Daniël Tipping        6  -  13 
4.  Benjamin Tipping     4½ -  11 
5.   Oliver Chiu          3½ -  14 
6.  Merlijn Eckhardt      2  -  8 
 
Damegroep 
1.  Thomas Chan         16  -  20 P 
2.  Daan Kempens       13  -  23 P 
3.  Marc Mulder        10  -  11 P 
4.  Jarno Stevens        10  -  15 
5.  Gaith Almarastani      6  -  18 
6.  Sigrid Gras           6  -  26 
7.  Tom Rothengatter      3  -  3 
8.  Quintijn Donker      3½ -  8 
9.  Circe Korendijk       1½ -  11 
(1 punt voor een overwinning en 
een ½ punt voor een remise) 
 
Beker 
1.  Thieme Dijksterhuis   62  -  24 
2.  Oliver Chiu          59  -  31 
3.   Jarno Stevens        59  -  38 
4.  Thomas Chan        56  -  43 
5.   Tongcan Fokkens     55  -  25 
6.  Benjamin Tipping     52  -  25 
7.   Daan Kempkens      41  -  31 
8.  Circe Korendijk       39  -  22 
9.  Gaith Almarastani    38  -  25 
10. Merlijn Eckhardt     28  -  16 
11. Sigrid Gras          26  -  22 
12. Marc Mulder        16  -  14 
13. Daniël Tipping       12  -  7 
14. Quintijn Donker      10  -  4 
15. Max Molema          6  -  8 
16. Finn Dijkstra           3  -  6 
17. Tom Rothengatter     0  -  1 
(3 punten voor een overwinning en 
1 punt voor een remise) 
 

Kalender 
 
Augustus 
za  28 11.00-16.00 Kunst- en Cultuurmarkt 
       Openluchtschaakbord | Clockhuysplein 
 
September 
vr    3  18.30-19.30 Inloopuurtje start seizoen 
ma   6 EERSTE training stap 4 t/m 6 
wo  8 EERSTE training stap 1 t/m 3 
vr  10 Groeps- en bekerpartijen 
ma 13 Training stap 4 t/m 6 
wo 15 Training stap 1 t/m 3 
vr  17 Groeps- en bekerpartijen 
ma 20 Training stap 4 t/m 6 
wo 22 Training stap 1 t/m 3 
vr  24 Groeps- en bekerpartijen 
ma 27 Training stap 4 t/m 6 
wo 29 Training stap 1 t/m 3 
 
 

http://www.schaakclubharen.nl/

