
                                                                                                       
                                 JeugDschaaknieuws  no. 4 | 2 februari 2023 
 

Jesse 3e in groep I bij 
GP Chessfestival! 

 

 

Jullie zien hem enthousiast juichen met de 
beker in de hand: Jesse. Hij stond op de 
reservelijst van de GP Chessfestival op 28 
december, maar kan door een paar 
ziekmeldingen toch meedoen! 
 
Jesse komt tezamen met clubgenoten Illia en 
Siem in groep I terecht. Buiten Wessel Dijkstra 
en Hannah Urban die al een rating hebben en 
1e en 2e worden, is iedereen aan elkaar 
gewaagd. 
 
Jesse weet uiteindelijk 4 partijen te winnen en 
1 partij remise te spelen waardoor hij knap 3e 
wordt in de groep! Wie bijna niet voor hem 
onderdoet is Illia die 4 partijen in winst omzet 
en daardoor als 4e eindigt. Hij laat het meest 
geconcentreerde spel van iedereen zien – al is 
hij soms iets te veel met de klok bezig – 
waarbij hij daarna vaak de greep op de stelling 
dreigt te verliezen. In veel gevallen weet hij 
dat recht te breien en alsnog zijn partijen te 
winnen. Ook Siem weet hij in de meeste 
partijen een aardig woordje mee te spreken 
en komt uiteindelijk uit op 2 punten. Helemaal 
niet gek voor een toernooidebuut! 

Lees ook: Sono Folkers wint drukbezet GP 
Chessfestival 

 

 

Dido dapper bezig bij PJK D! 

 

 

Het was zaterdag 14 januari typisch zo’n 
druilerige dag dat je beter binnen een 
schaakkampioenschap kunt spelen. En dat 
deden 26 kinderen dan ook in het 
Denksportcentrum voor het Persoonlijk 
jeugdkampioenschap in de D-categorie (t/m 
12 jaar). 

Onder hen Dido die na een paar jaar weer 
schaakenthousiast is geworden en ook weer 
lid is. Op de foto’s zien jullie hem spelen in de 
laatste ronde tegen Ghilon Etienne aan het 
topbord. Zijn tegenstander is bij een remise 
zeker kampioen, Dido móet winnen om zich 
bij de eerste drie te scharen en zich zo te 
plaatsen voor het NK. 

Er ontstaat een interessante strijd en Dido 
mist waarschijnlijk ergens een breekzet met 
a5! Daarna komt hij een pionnetje achter en 
biedt Ghilon remise aan om zeker te zijn van 
de eerste plek. Dido weet dat hij moet winnen 
en speelt dapper door. Dan verliest hij plots 
een toren en strijd hij verder een verloren 
strijd. 

 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/944-gp-chessfestival-groningen-2022
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/944-gp-chessfestival-groningen-2022
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In de eerste ronden moet Dido wat op gang en 
hij treft het niet dat hij in de eerste ronde 
Bram ten Dam treft die als zevenjarige dé 
verrassing van het toernooi is en tweede zal 
worden. Dido verliest en dat doet hij ook in de 
tweede partij: “Mijn slechtste partij van de 
dag.” 

Daarna komt hij op stoom en laat hij vier 
winstpartijen op rij aantekenen. In de zesde 
ronde neemt hij in een pionneneindspel grote 
risico’s, maar door een paar onnauwkeurige 
koningszetten van zijn tegenstander wint hij 
toch. Al met al heeft Dido met een score van 4 
uit 7 en door zijn spel laten zien dat zijn 
schaaksterkte is toegenomen. 

Lees ook: Ghilon Etienne en Hannah Bakker 
nieuwe NOSBO D-kampioenen na spannend 
toernooi 

Dido ongeslagen in Bolsward! 

 
Dat de schaaksterkte van Dido is toegenomen 
laat hij een week later zien bij het GP-toernooi 
van Schaakclub Westergoo in Bolsward.  
 
In groep D met allemaal schakers met een 
rating van 600 weet Dido al z’n 7 partijen te 
winnen – zijn moeder appte mij: “7x w”. Heel 
goed gedaan van Dido! 
 
Tot mijn verbazing kwam ik bij de uitslagen de 
naam Manuel Stevens tegen. Hij is een keer bij 
ons langs geweest en schreef knap groep I op 
zijn naam met 5½ uit 7! We hopen hem weer 
een keer te zien op de club. 

Lees ook: Sono Folkers prolongeert titel 
Westergoo jeugdtoernooi 

Dido & Oliver (w)innen eerste prijs 
bij GP Hennie Collignon! 

 
Weer een week een later is Dido weer van de 
partij en nu ook Oliver die eindelijk weer eens 
een toernooitje kan spelen. 

 

Omdat Dido’s ongeslagen groepswinst in 
Bolsward nog niet is meegenomen in de rating 
komt hij wederom in groep D terecht met 
tegenstanders met een rating van in de 600 of 
er net boven. Wederom laat liet goed spel zien 
en zet zijn eerste 6 partijen in winst om. In de 
laatste ronde treedt Dido aan tegen Stijn 
Faber, zoon van Ab Faber die ooit bij ons 
schaakte en nu woonachtig is in Assen. Stijn 
moet winnen om nog 3e te worden in de 
groep. Een vingerfoutje van Dido waarbij hij 
zijn loper een veld te vroeg loslaat kost hem 
een stuk en de partij. Ondanks deze 
verliespartij eindigt Dido weer als eerste met 6 
uit 7 en laat hij zien dat hij zijn rating al ver is 
ontstegen! 

 

Oliver schaakt een groepje lager en heeft de 
hoogste rating van groep E. Hij maakt zijn 
favorietenrol meer dan waar en mag de 
bokaal voor de eerste plek trots in ontvangst 
door maar één remise toe te staan! 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/946-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-nosbo-2023-d-categorie
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/946-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-nosbo-2023-d-categorie
https://www.nosbo.nl/jeugd/kampioenschappen/946-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-nosbo-2023-d-categorie
https://www.westergoo.nl/home/archief/jeugd/1103-sono-folkers-prolongeert-titel
https://www.westergoo.nl/home/archief/jeugd/1103-sono-folkers-prolongeert-titel
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Lees ook: Feestelijke jubileumeditie GP Hennie 
Collignon zeer geslaagd 

Geslaagd! 

Stap 2 
Dido met een 10! 

Tussenstanden per 27 januari 

Koningsgroep 
1.  Nout Schrijvers   13½ -  16 
2.  Oliver Chiu            9½ - 13 
3.  Dido Kollen      5 - 7 
4.  Kevin Huang          4 - 14 
5.  Quintijn Donker          2 - 12 
6.  David de Jong       1 - 8 
 
Damegroep 
1.  Jesse Stevens      16 - 19 
2.  Finn Dijkstra      10 - 15 
3.  Siem van der Goot   9½ - 15 
4.  Kaan Likoglu      9 - 15 
5.  Benjamin Dijkmann   8 - 20 
6.  Job van der Vliet   6½ - 17 
7.  Mees van der Vliet  5½ - 14 
8.  Emmanuel Sala    5 - 10 
9.  Cas van Haperen   3½ - 12 
10. Illia Saltan      2½ - 4 
11. Berger van Melle    2 - 2 
12. Circe Korendijk     1 - 3 
   Walden van Melle   1 - 3 
14. Igor Gavteluk     1 -  7 
15. Sara Likoglu        ½ - 2 
(1 punt voor een overwinning en  
een ½ punt voor een remise) 

Beker 
1.  Nout Schrijvers    98 - 28 
2.  Oliver Chiu       65 - 27 
3.  Finn Dijkstra     48 - 30 
4.  Quintijn Donker   34  -  22 
5.  Jesse Stevens     28 - 13 
6.  Benjamin Dijkmann  
   David de Jong    28  -  14 
8.  Kevin Huang     28  - 21 
9.  Mees van der Vliet  16  -  8 
10. Circe Korendijk    12  - 10 
11. Job van der Vliet   12  - 14 
12. Sara Likoglu     10  -  5 
13. Emmanuel Sala   10 - 15 
14. Siem van der Goot      7 - 15 
15. Daan Wempe      4 - 2 
16. Igor Gavteluk         4  - 4 
17. Cas van Haperen     4  -  9 
18. Berger van Melle      
   Dido Kollen       3 - 1 
20. Walden van Malle    3 - 2 
21. Kaan Likoglu       1 - 2 
22. IIlia Saltan        0 - 2 
(3 punten voor een overwinning en 
1 punt voor een remise) 

Kalender 
 
Februari 
vr   3 Groeps- en bekercompetitie 
za   4 Paardensprongtoernooi 
     Harens Lyceum 
ma   6 Training stap 3 
wo   8 Training stap 1 & 2 
vr 10 Groeps- en bekercompetitie 
zo 12 Persoonlijk Jeugdkampioenschap E 
     Dorpshuis | Hoogkerk 
ma 13 Training stap 3 
wo 15 Training stap 1 & 2 
vr 17 Groeps- en bekercompetitie 
za 18 Bassischolenkampioenschap Stad 
     Het Dok | Lewenborg 
    Kwalificatietoernooi voor het NK-ABC 
     Dorpshuis | Hoogkerk 
ma 19 Training stap 3 
wo 22 Training stap 1 & 2 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/952-gp-hennie-collignon-2023
https://www.nosbo.nl/jeugd/grand-prix/952-gp-hennie-collignon-2023
https://nosbo.nl/agenda/413-paardensprong-toernooi-2023
https://nosbo.nl/agenda/414-persoonlijke-jeugdkampioenschappen-e
http://www.groningercombinatie.nl/bsk/
https://nosbo.nl/agenda/377-kwalificatie-2-nk-abc-3
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vr 24 Groeps- en bekercompetitie 
ma 27 GEEN training stap 3 
     (voorjaarsvakantie) 

Maart 
wo   1 GEEN training stap 1 & 2 
vr   3 GEEN groeps- en bekercompetitie 
za   4 GP Emmen 
ma   6 Training stap 3 
wo   8 Basisscholenkampioenschap Haren 
     Sint Nicolaasschool 
        GEEN training stap 1 & 2 
vr 10 Groeps- en bekercompetitie 

ma 13 Training stap 3 
wo 15 Training stap 1 & 2 
vr 17 Groeps- en bekercompetitie 
za 18 Jeugdclubkampioenschappen ABC & E 
zo 19 Jugendserie in Lingen (Duitsland) 
ma 20 Training stap 3 
wo 22 Training stap 1 & 2 
vr 24 Groeps- en bekercompetitie 
za 25 ½finale Basisschoolkampioenschappen 
ma 27 Training stap 3 
wo 29 Training stap 1 & 2 
vr 31 Groeps- en bekercompetitie

 
 

 

http://www.schaakclubharen.nl/
https://nosbo.nl/agenda/429-gp-emmen-2023
https://www.nosbo.nl/agenda/415-jeugdclubkampioenschappen-abc-e
https://www.jugendserie.de/turnier/2023/03/19/Lingen
https://www.nosbo.nl/agenda/416-halve-finale-basisschoolkampioenschappen

