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Vandaag was de laatste speelronde van het Pathena Nederlands 
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. Alle prijswinnaars zijn inmiddels 
bekend! Hopelijk hebben alle deelnemers, ouders, begeleiders en 
bezoekers een fantastische periode beleefd in het Topsportcentrum te 
Rotterdam. Alle deelnemers aan deze en voorgaande edities van het 
Pathena Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken wordt een 
prachtige en succesvolle schaaktoekomst gewenst! 
 
Wat doet Stichting Pathena?  
In 2013 is Stichting Pathena opgericht. Marcel Klein, Thao Nguyen en 
Tu Tran hebben de handschoen opgepakt om op een nieuwe wijze jeugdige toptalenten te 
ondersteunen in hun weg naar de (inter)nationale top. Stichting Pathena doet dat op drie 
verschillende manieren: 
 
Pathena Academy 
Samen met Dolf Meijer en Harold van Dijk zorgt Stichting Pathena voor trainingen voor de 
talentvolle jeugd, door middel van het aanbieden van stertrainingen in de Rotterdamse regio. Door 
te werken met getalenteerde trainers bieden zij talenten aan om, naast de training die ze op hun 
schaakverenigingen krijgen, ook toptraining te ontvangen. Inmiddels volgen zo’n tachtig 
schaaktalenten deze extra training. 
Toernooien 
Stichting Pathena organiseert sinds 2012 het Pathena Jeugdschaak Invitatietoernooi. Op 
uitnodiging spelen jeugdtalenten uit de Rotterdamse en omliggende regio’s een toernooicyclus, 
waarbij talenten niet alleen langere partijen kunnen schaken, maar zich ook goed kunnen 
voorbereiden en met sterke schakers kunnen analyseren. Ook biedt Stichting Pathena 
ondersteuning bij het Tata Steel Chess Tournament. 
Analyse 
Niet alleen na de wedstrijden, maar ook op andere momenten, biedt Stichting Pathena 
analysekracht aan. Daarnaast werken zij aan een buddy-systeem, waarbij sterke jeugdschakers 
jonge schakers onder hun hoede nemen.  
 
Kortom, Stichting Pathena wil op unieke wijze jonge schaaktalenten ondersteunen, verder 
ontwikkelen en een kans geven zich (inter)nationaal te bewijzen. Voor meer informatie: 
www.pathena.nl of info@pathena.nl 
 

 
Van links naar rechts: Tu Tran (secretaris/hoofd techniek), Thao Nguyen (penningmeester) en 
Marcel Klein (voorzitter) 
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A Jeugd 
 
Vandaag werd de laatste ronde gespeeld in de A-categorie. Om 11.00 uur was de eerste partij 
afgelopen. Op het laatste bord was Laurens Schilstra niet aanwezig. Tijmen Hofstra had hierdoor 
een makkelijke en saaie speelronde. 
 
Om 11.10 uur waren twee partijen vrijwel tegelijkertijd klaar. Op het eerste bord kwamen Tjark Vos 
(4,5) en FM Hing Ting Lai (7,5) al vroeg remise overeen. Een aantal minuten later werd ook de 
partij aan het tweede bord beëindigd. Daniël Zevenhuizen (4,5) was iets te optimistisch en had 
geen compensatie voor zijn pionoffer. Hij gaf wellicht te vroeg op, maar FM Robby Kevlishvili (6,5) 
kon hierdoor wel gemakkelijk een vol punt aan zijn totaal toevoegen. Hartelijke felicitaties aan Hing 
Ting met zijn eerste plaats en Robby met zijn tweede plaats! Hing Ting is daarmee pas de derde 
speler die in de laatste twintig jaar zijn kampioenstitel in de A-categorie wist te prolongeren. Een 
uitzonderlijke prestatie dus! Eerder werd deze prestatie geleverd door Lars Ootes (2010, 2011) en 
Ruud Janssen (1996,1997,1998).  
 
Aan het derde bord was de strijd een stuk spannender. FM Max 
Warmerdam (5) speelde met de witte stukken tegen clubgenoot FM 
Thomas Beerdsen (5,5). Max moest winnen om op een gedeelde 
dan wel ongedeelde derde plaats te eindigen. Hij had meer ruimte 
voor zijn stukken, maar Thomas verdedigde nauwkeurig. Remise 
was de einduitslag, en daardoor eindigde Thomas op de derde 
plaats. 
 

Eveneens op de derde 
plaats eindigde Ruud van 
Meegen (5). Hij had het 
loperpaar, meer ruimte en een vrijpion op de h-lijn (zie 
diagram). Tegenstander Rolf Corstjens (4,5) speelde 
26…Tc3 om gebruik te maken van de open ruimte in de 
witte stelling. Na 27.Ke2 speelde Rolf echter 27…Th8, 
waarna Ruud een kwaliteit won door 28.Lb4! De toren wil 
natuurlijk weg, maar dan wint wit het paard op a5. Rolf 
speelde daarom maar 28…Txd3, maar dat was verre van 
voldoende voor de remise. 
 
In de partij 
tussen Casper 
Wouters en 
Sebastian 

Halfhide kwam bijna een interessante variant op het bord 
(zie eerste diagram). In plaats van het witte paard op e3 
weg te halen, koos Casper voor 23.Tc1. De engine geeft 
de voorkeur aan het stukoffer 23.Pf5!? omdat na 23…xf5 
simpelweg 24.Dxf5 kan worden gespeeld, waarna het 
zwarte paard verloren gaat. Na het in de partij gespeelde 
23.Tc1, speelde Sebastian 23…dxe3. Helaas speelde 
Casper 24.Kh1 en erkende daarmee zijn 
stukachterstand. Had hij 24.Txc7! gespeeld, dan was er 
een ingewikkelde stelling ontstaan. Je krijgt namelijk 
24…exf2+ 25.Kxf2 Ld4+ 26.Kg3 Ph5+ 27.Kg4 Pf6+ (zie 
het tweede diagram), waarna wit een aantal lastige 
keuzes moet maken om niet mat te gaan. De engine geeft een klein voordeel voor zwart, maar als 
één van beiden een fout maakt, dan is het gelijk over. Afijn, deze partij hád de schoonheidsprijs 
kunnen worden als de genoemde variant op het bord was gekomen. 
 



 5 

 
Een mogelijk verloop van de partij als 24.Txc7 exf2+ 25.Kxf2 Ld4+ 26.Kg3 Ph5+ 27.Kg4 Pf6+ werd 
gespeeld. De echte partij ging verder met 24.Kh1. Wie staat er nu beter? 
 
De volgende spelers wisten het toernooi met een overwinning af te sluiten: Robby Kevlishvili, Ruud 
van Meegen, Casper Schoppen, Sebastian Halfhide, Alik Tikranian, Bas de Boer en (reglementair) 
Tijmen Hofstra. Zeven van de dertien partijen eindigden dus in een overwinning! 
 
De enthousiaste en fanatieke jeugdschakers kunnen op 11 en 12 juni meedoen aan het LeiSB 
Jeugdweekendtoernooi 2016. Het toernooi staat open voor alle spelers geboren in 1997 of later. In 
de A- en B-groep zullen 7 ronden worden gespeeld met een bedenktijd van 60 minuten per 
persoon plus 10 seconden per zet; in de C- en D-groep worden 11 ronden gespeeld met 35 
minuten per persoon plus 10 seconden per zet. Noteren is verplicht. Groep A is voor spelers met 
een rating vanaf ± 1500, B vanaf ± 1000, C vanaf ± 700 en D is voor spelers met een lagere rating. 
FM Frank Erwich is op beide dagen aanwezig om je partijen met je te analyseren, zodat je meteen 
weet waar je nieuwe plannen succes hebben gehad. Het inschrijfgeld bedraagt €20; dit is inclusief 
een avondmaaltijd op zaterdag. Er zijn aantrekkelijke geldprijzen, zoals een eerste prijs van €150 
in de A-groep. 
 

 
 
Kampioen Meisjes-A Timardi Verhoeff in het zonnetje 
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Timardi Verhoeff had genoeg aan remise voor de titel. Was het een bewust pionoffer van Timardi 
na het sluwe 15. Db2 van Lola den Dunnen? 

 
15. Db2 O-O 16. cxb6 Pxb6 17. Dd4 Een pion achter. Wit bleef ruilen, waardoor de stelling steeds 
overzichtelijker werd. Onderaan dit verslag uiteraard de ontknoping. 
Met het loperpaar voor zwart tegenover een witte pionnenmeerderheid op de damevleugel deelden 
Lydia Dubbeldam en Quirine Naber de punten en genoten rond lunchtijd ontspannen van de zon. 
Lisanne Waardenburg offerde een pion  op d6 voor ontwikkeling? 
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20. exd6 exd6 21. Lxd6 Tfe8 22. Lb4 Df5 23. Td2 Df4 24. Pd5 De4 25. c4 b5 26. cxb5 axb5 27. 
Tad1 Te5 28. Pe3 Wit staat vast en zeker een pion voor en Lisanne was niet meer tot aanval 
gekomen. Emma de Vries speelde dit zeer solide. (1-0, 38) Met dit resultaat werd de druk op 
Timardi tot het maximale opgevoerd. 
Frederique Lacourt - Villa Siu leek een dubbele stoomwalspartij te worden: 

 
Met 0-0-0 tegenover 0-0 gaan beide spelers voor de winst. "Het was alles of niets en daar tussen 
ligt kitsch, desnoods een zonsondergang boven zee." 
Wit dacht haar dame niet meer nodig te hebben voor het doorduwen op de koningsstelling. 
25.Dxe6 fxe6 26. Tf1 Tf5 27. c3 Td8 28. Kc2 Td5 29. cxd4 cxd4 30. Pc1 Pc5 31. Pd3?  
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31...Pxd3 32. Kxd3 Tdxe5 33. fxe5 Txf1 34. g6 hxg6 35. hxg6 Tg1  De stoomwalzen kwamen 
hier definitief ten einde. In het resterende toreneindspel werd tot remise besloten. 
Hoe liep het nu af tussen Lola den Dunnen en Timardi Verhoeff? 

 
Het zag er zo goed uit voor Lola, maar Timardi vond met haar paard een zetherhaling die Lola uit 
de weg wilde gaan. 
Timardi pakte hier een levensgrote remisekans na 43. Kd3 Pb2+ 44. Ke2 Ke4 45. h5 gxh5 46. 
gxh5 Pc4 47. Kd1 Kxe3. 
Voor Timardi Verhoeff werd gezongen: "Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de kampioen van 
de A, mogen wij met je mee?" 
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B Jeugd 
 
Alweer de laatste ronde vandaag. De spelers zijn uitgeput van een lange week vol met schaken, 
zon en (hopelijk) plezier! Maar vandaag belooft zeker weer een spannende dag te zijn met 
onverwachte resultaten. Zal Marijn dan toch kampioen worden? 
Een van de belangrijkste partijen van vandaag was die tussen Marijn den Hartog (7,5) en Bart 
Dubbeldam (5,5). Een leuk zetje van Marijn was 10.Te4 (Diagram) waarna Bart antwoordde 
met 10. ... Df5? Marijn kon hier de dame insluiten met 11.Tf4! De partij zou dan vervolgen met 11. 
... De6 12.Pg5 Dc4 13.Lf8 Da4 (na Dd5 komt c4) 14.g3 en de dame is verloren. Helaas voor hem 
zag hij dit niet, en speelde hij 11.Pg5. 

 
Hierna kon Bart de stelling neutraliseren met dxe5 maar hij koos voor het offer 11. ... Pxe5 
12.dxe5 dxe5 13.Lh3 Df6 14.Lxc8 Txc8. Marijn staat hier materiaal voor zonder dat Bart er 
compensatie voor krijgt. Uiteindelijk won Marijn de partij met een gezonde koningsaanval, en 
verzekerde zich hiermee van het Kampioenschap van de B-Jeugd. 
Daan van der Noordaa (2,5)  geloofde het wel tegen Tyro Bekedam (4,5). Hij was zijn eigen aanval 
aan het opzetten, en het leek te werken. Hij lette echter niet op zijn eigen stelling, en 
na 20.f6 geloofde hij het wel. Ook op het laatste bord tussen Luuk Baselmans (3) en Dimitri ten 
Have (1) werd er snel een einde aan gemaakt. Dimitri werd een beetje gretig voor een pionnetje, 
die hij niet kon slaan! Na de zet 28. Df3! verliest hij dit paard, waarna Dimitri het punt aan Luuk 
gaf. 
Kevin Nguyen(6) en Sourav Bhattacharjee(5) kwamen na een lange reis in een ingewikkeld 
toreneindspel. De analisten achter de booth zijn er helemaal op losgegaan. Toen wit voor het idee 
ging om samen met zijn koning zijn twee pionnen naar de overkant te begeleiden waren de 
geluiden verdeeld. Wit speelde 53.Kd4 (Diagram) 
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Het andere idee dat werd voorgesteld voor wit was om met de koning en de toren proberen de h-
pion tegen te houden met 53. Ke2 54.Te8. Alsnog is het lastig om te bepalen of wit remise kan 
houden, dus dit is misschien een leuke voor de analisten thuis! Het plan voor zwart is nu vrij 
simpel, hij rukt met de h-pion op en dwingt wit om zijn toren te ruilen voor zijn pion. Vervolgens 
weerhoudt de toren de koning ervan om te ver op te rukken. Na 64.b5 stoppen alle kansen voor wit 
na 64. ... a6 0-1 
Bas van Doren(5) flikte het weer deze ronde, met een mooie combinatie tegen Geert van 
Hoorn(4,5). Hij startte met het offer 26.cTxf2! (Diagram) De dame staat in, wits enige antwoord 
is 26.Dxf2, en de dubbele penning wordt gemaakt met 26. ... Lc5! Hierna verliest wit zijn dame of 
gaat hij mat. 

 
Arne Pols (4,5) en Jan Bosma (3,5) hebben uiteindelijk remise gemaakt na zetherhaling. Joris 
Kokje (6) herstelde zich in de laatste ronde goed in zijn partij tegen William Gijsen (4,5). Na goed 
spel van Joris kwam hij in een gewonnen eindspel met het loperpaar tegen een toren, maar 
William kon de druk niet meer aan en liet zijn toren insluiten.  
Tussen Robin Reichardt(4,5) en Martijn van Nimwegen(3) was het een erg spannende partij! Robin 
had op een gegeven moment twee hele sterke centrumpionnen die doorslaggevend bleken te zijn! 
Robin speelde hier de mooie zet 43.d6! (Diagram) 
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Martijn dacht hier de problematische centrumpionnen op te lossen met 43. ... Lxd6? 44. exd6 
Dxe6, en zwart wint zijn stuk terug, maar Robin zag een mooie manier om af te wikkelen naar een 
winnend eindspel met 45. Qe4! Het idee is dat na 45. ... Dxe4 46.Txe4 Kf8 47.Tc6 g5 48.eTc4 de 
c-pion kan worden gewonnen en twee mooie vrijpionnen ontstaan. Zwart zag dit waarschijnlijk en 
gaf op. 
Wiggert Pols (5,5) speelde weer op zijn Wiggerts tegen Simon Elgersma (5,5). Hij drong heel mooi 
de witte stelling binnen met dame en loper. Door een slordig zetje van wit kon hij het mooi afmaken 
met een matje. 
De nieuwe B-Jeugdkampioen Marijn den Hartog is na deze ronde dus ongedeeld eerste geworden 
met een gezonde 7,5 punten! Marijn had nog twee dingen te zeggen: "Ik ben er trots op 
Sliedrechter te zijn!" en de wijze woorden "Soms moet je niet vooruit kijken, maar opzij!" Voor de 
tweede plek en een plek op het EK zullen Joris Kokje en Kevin Nguyen (beiden met 6 punten) een 
barrage spelen. Wie o wie zal er winnen? Spannend! 
 
 
Feliz Feline Waardenburg Waardig Kampioen Meisjes-B 
 
In de laatste ronde hadden vijf meiden nog kans op de titel. Feline Waardenburg had een half 
punt voorsprong. De spanning voor de titelstrijd moest komen van de andere borden. 
Ting Ting Lu deed al snel wat ze moest doen. Fong Li Calje dacht een pion te offeren?: 



 12 

 
7. exd6 Dxd6 8.Lxf7+ Ja, zo makkelijk is het. Met slaan wordt ook de loper op g4 onschadelijk 
gemaakt. 8...Kf8 9. Dxd6+ cxd6 10. Ld5 en wit staat twee gezonde pionnen voor. Vorig jaar was 
ze nog de winnaar bij de meisjes-C, en nu een flinke plusscore bij de meisjes-B. 

 
Bi-Rong Wang koos hier voor ruilen op e5. 
22.Dxe5 (22... Txf1+ als leuke tussenzet had misschien nog een praktische kans op meer 
gegeven? 23. Kxf1 Dxa2 24. Te2 Tf8+ 25. Kg2) 
23. Txe5 Td2 24. Txf8+ Kxf8 25. Tf5+ Ke7 26. Tf2 Txf2 27. Txf2 Kf6 28. Ke3 Ke5 29. c4 h5 30. 
h3 g6 31. b3 g5 32. g4 h4 33. a3 b5 34. c5 Kd5 35. Kd3 Ke5 36. Ke3 Kd5 1/2-1/2 
Iris Schellema was niet achter het bord gaan zitten voor een slappe remise. Hier trok zij ten 



 13 

aanval met 12...f5!?    
13. exf5 Lxf5 14. Pxf5 Txf5 15. d4 Tf8 16. Pg5 Df6. De aanval is van kleur veranderd, wit maakt 
het hier mooi af. Lorena Kalkman pakt hier mooi de overwinning! 

 
17. Pxh7! Dxf2+ 18. Kh1 Tf4 19. Le3 Dh4 20. g3 Dh6 21. gxf4 exf4 22. Lf2 g6 23. Df3 Pd8 24. 
Dxa8 1-0 
Femke Koning had nog een punt nodig voor een prijs. Nou, die prijs verdiende ze dubbel en 
dwars! Kijk maar eens mee of je al deze verwikkelingen kunt overzien!? 
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Femke Koning - Nicolien Boekhoudt 
23. Lxd4 Lxf4 Misschien was het wegspelen van de dame naar bijvoorbeeld d7 misschien wat 
veiliger? 24. Txf4 Txf4 25. Dxf4 cxd4 26. Tf1 Pc7 Dit moest dus uit het hoofd vanaf de 
vierentwintigste zet. 27. Df7+ Kh8 28.Dxe7 Db8 29. Tf7 Kg8 30. Tg7+ Kh8 31. Txh7+ Kg8 32. 
Dg7# 1-0 Voor Femke geen mooiere manier om een NK zó af te sluiten. 

 
Oh ja, ze liep nergens echt risico in deze ronde. In deze slotstelling nam Feline 
Waardenburg genoegen met remise tegen Gerbrich Kroon. 
Nederlands kampioen worden in een groep met een Koning en een Kroon, mooier kan toch 
niet? 
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Feliz Feline!!! 
 
C-jeugd ronde 9 
Eelke de Boer, de koploper aan het begin van deze ronde, had het lastig om na een Franse 
opening met zwart te winnen van Jonas Hilwerda. Na een tijdje geprobeerd te hebben, was de 
stelling helemaal gesloten geraakt, waarna Eelke in remise berustte. Hij eindigt dit toernooi met 
een mooie 8 uit 9. 
Liam Vrolijk stond met ingang van deze ronde een halfje achter op Eelke. Liam ging er met wit vol 
voor tegen Charlie Tang. Hij kwam niet gelijk heel goed te staan, maar toen Charlie een foutje 
maakte was het pleit beslecht. De eindstelling zegt genoeg; 1-0. Liam daarmee eveneens op 8 uit 
9, en een barrage met Eelke! 

 
Derk Kouwenhoven had zwart tegen Mick van Randtwijk aan bord 3. Derk kreeg een voordeeltje in 
het middenspel. Uiteindelijk maakte Mick een fout, en won Derk een kwaliteit. Derk speelde dit 
netjes uit en eindigt op 6,5 uit 9, goed voor een derde plaats! 
Gilian Honkoop kwam met wit na een tijdje erg goed te staan tegen Wolf Mestrom. Hij speelde 
mooi in op de zwakke zwarte koning. In onderstaande stelling speelde hij het 
winnende 27.Ld3! Kost een toren, met schaak nog wel, maar dreigt mat op h7. De partij ging 
verder met 27...Dxe1+ 28.Tf1! Zwart kan het mat alleen uitstellen. Wolf deed dit met 28...Dxf1+ 
29.Kxf1 Kg7 30.Dxh7+ Kf6 31.Dh4+. Hier gaf Wolf op omdat het mat niet meer te voorkomen is. 
Een mooie prestatie van Gilian.  
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Justus van Klaveren, met zwart, won met een mooie combinatie van Colin Wouters. In 
onderstaande stelling heeft Colin zojuist 34.Txh8? gespeeld. Justus speelde 34...gxf2+ en er werd 
opgegeven (35.Kf1 Lg2#). Justus had ook gelijk 34...Dxf2# kunnen spelen, maar dat maakt nu niet 
meer uit. 

 
Op het laatste bord won Diego Kaersenhout met een leuke combinatie de dame van Daan de 
Vetten. In onderstaande stelling speelde Diego met wit 27.fxg6 fxg6 28.Pf5+!; 1-0. 

 
Nu het toernooi is geëindigd zien we Eelke en Liam met 8 uit 9 aan kop. Derk eindigt met 6,5 uit 9 
op de derde plek. Daarachter Jonas, Charlie, Gabriël en Gilian met 6 uit 9.  
 
C-meisjes ronde 9 
 
Aan het begin van deze ronde stonden drie meisjes bovenaan met 6 uit 8. Dit waren Marlinde, 
Anna en Pascalle. 
Marlinde Waardenburg speelde met wit tegen Robin Duson. Robin kwam gewonnen te staan, 
maar op het moment dat zij kon beginnen met matcombinatie ging ze door haar tijd. Met deze, 
enigszins gelukkige, overwinning eindigt Marlinde op 7 uit 9 op een gedeelde eerste plek. In 
onderstaande stelling is het aan u de vraag: hoe wint zwart deze stelling?(mat in 8). 
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Anna Martinez had zwart tegen Javeria Komal Zubair. Met een mooi offer won ze de partij. In 
onderstaande stelling speelde zij 33.Pg4+! fxg4 34.hxg4 35.Tg2 Txh4+ 36.Kg1 

 
Uiteindelijk wist zij in de volgende stelling definitief te winnen met 39...Th1+met damewinst;0-1. 
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Anna komt ook op 7 uit 9. Een barrage is noodzakelijk geworden om te bepalen wie Nederlands 
kampioene wordt. 
Pascalle Monteny, met zwart, moest dus winnen van Kim Meijer om gedeeld eerste te worden. 
Pascalle kwam niet zo sterk uit de opening, en in het middenspel stond Kim duidelijk beter. In 
onderstaande stelling speelde Kim 16.f6! Pg6 17.fxg7. Wit staat duidelijk beter in deze stelling. 

 
Kim had moeite om het juiste plan verzinnen. Uiteindelijk kwam de volgende (ongeveer gelijke) 
stelling op het bord. Kim had beter met bijvoorbeeld 20.Lxg6 een koningsaanval kunnen beginnen 
in plaats van stukken te ruilen. 

 
In het eindspel heeft Kim een duidelijk voordeel behaald na 41.Tc7 Wit heeft een hele mooie 
stelling, actieve toren, de zevende rij en een vervelende pion op g7, en de zwarte toren wordt 
gedeactiveerd na 41. ... Ta8 (Diagram) 
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Maar het is nog lastig voor wit om dit om te zetten tot een overwinning. De beste poging die wij 
analisten vonden, is om met de koning proberen naar b7 te lopen, maar wit was erg bang voor 
Lb3, dus de partij vervolgde met 42.Tc3 Kh7 43.g4 Lg8 44.Th3 Dit idee werkt helaas niet, dus 
na 44. ... Tc8 ging wit weer terug 45.Ta3 Tc5 Nu is het nog erg lastig geworden voor wit en zijn er 
opeens winstkansen voor zwart. De vraag is nu of wit dit misschien nog kan neutraliseren. De partij 
vervolgde met 46.h4 Td5 47.Ke4 Tc5 48.Kf4 Tc1 49.Le5 Zwart wil de a- en b-pion ophalen 
met 49. ... Tc4+! (Diagram) 

 
Zwart kan nu heel mooi zijn pion terug winnen want na 50.Kg3 komt de volgende dreiging er 
alweer aan. 50. ... Le6 51.g5 Tg4 en de h-pion valt. Na 52.Kf3 (Beter was Kf2 vanwege de 
dreiging Th3) …. Txh4 moet wit iets aan Th3 doen, maar dat gaat ten koste van zijn g-
pion. 53.Kg2 Tg4+ 54.Kf3 Txg5 Hier kan wit het nog interessant maken met Lb8 waarna beide 
spelers twee verbonden vrijpionnen overhouden nadat de a- en b-pion zijn opgehaald, maar hier 
ging wit de mist in en vergat eventjes welke kant haar g-pion opging. Zij speelde 55.Lf6? Tf5+ 
56.Kg3 Txf6 0-1 Een hele mooie partij van beide dames, hier kunnen ze zeker trots op zijn! 
Nu is het aan Pascalle, Marlinde en Anna-Martinez om in de barrage te strijden voor de eerste 
plaats en het recht om naar het EK te gaan. Spannend! 
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Barrage C-jeugd 
 
In de 1e partij van tegen Eelke-Liam kwam er Frans op het bord. Eelke rokeerde lang en Liam viel 
daarom snel aan op de damevleugel. Door middel van een trucje kwam hij heel erg goed te staan. 
Even later won Liam een stuk en zette hij Eelke mat. 
De 2e partij was iets spannender. Liam won een pion maar speelde vrij onnauwkeurig. Zelfs toen 
hij een stuk won was het onduidelijk omdat Liam zelf bijna een stuk verloor. Maar vanwege Eelke’s 
onveilige koning kon Eelke hier niet van profiteren en won Liam opnieuw. 
 
 
Barrage B-Jeugd 
 
In de eerste partij tussen Joris en Kevin kwam er een konings-indische aanval tegen het siciliaans 
op het bord. Voor wit pakte het niet zo goed uit en daardoor kon zwart initiatief behalen. Nadat de 
witte  loper op e6 werd gepend en gedoemd was verloren te gaan, ging wit door de tijd. Joris wint. 
 
In de 2e partij werd de opening erg snel gespeeld. De noteermeneer’s hadden moeite de zetten bij 
te houden. In de opening maakte wit een foutje, waardoor zwart een paard en een loper voor een 
toren kreeg 

 
Na 13.Lxa8, Ld7! 
Later in de partij verloor wit een kwaliteit omdat zijn toren ingesloten werd op d7. Na wat heen en 
weer geschuif gaf wit uiteindelijk op. Kevin wint en toen stond het weer 1-1 
In de 3e partij werd er geloot om de kleuren. Joris mocht de hand kiezen en kreeg wit. Er zou net 
zolang gespeeld worden totdat iemand won. En wit krijgt 1 minuut minder dan zwart. Nadat wit de 
2e partij had verloren met fianchetto, besloot joris samisch te spelen. De opening verliep gelijk op 
en in het middenspel won zwart een pion. Met 31…f6 dacht wit de pion te kunnen slaan met de 
dame, maar na 32.Dxf6, Dxf6, Txf6 kwam Pf3+!   Hierdoor kon Kevin een kwaliteit winnen en 
daarmee de partij. 0-1 

 
33…Pf3+ wint een kwaliteit en daardoor kon Kevin het makkelijk afmaken 
 
Barrage C-Meisjes 
 
3 meisjes waren nog in de race om het kampioensschap en de ereprijzen.  Ook na de laatste 
reguliere ronde bleven die over en zo mochten zij een barrage gaan spelen. 
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Er was bijna een dubbele ronde voor nodig, want Marlinde Waardenburg, Pascalle Monteny en 
Anna Martinez hielden elkaar in de eerste omloop in evenwicht.  In de benodigde tweede ronde 
wist Marlinde van Anna te winnen en een remise tegen Pascalle af te dwingen.  Toen Pascalle 
daarna verloor van Anna was het duidelijk.  Marlinde Waardenburg Kampioen! 
 
 
Ld3!!??! 
 
Gilian Honkoop doet de zet van het toernooi in de partij tegen Wolf Mestrom. 

 
Een fraaie zet die de toren laat slaan met schaak! Het is wel direct een killer want de dame en 
loper zijn de arme koning te machtig. Nadat zwart nog 28... Dxf1 doet heeft hij materiaaltechnisch 
gezien niks te klagen, maar hij gaat mat. Zwart probeerde nog te vluchten met zijn koning, maar 
31. Dh4 is een nauwkeurige en zwart kan niet ontsnappen via e7. 
 
Ook een mooie partij en een mooie prijs waard is de onderstaande, waarin Anna mooie dingen liet 
zien. 
 
Anna Martinez had zwart tegen Javeria Komal Zubair. Met een mooi offer won ze de partij. In 
onderstaande stelling speelde zij 33.Pg4+! fxg4 34.hxg4 35.Tg2 Txh4+ 36.Kg1 

 
Uiteindelijk wist zij in de volgende stelling definitief te winnen met 39...Th1+met damewinst;0-1. 
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Verslag discussie voor ouders/door ouders 
 
Op vrijdag 6 mei werd in de Gold Room als extra nevenactiviteit een sessie ingelast. Uit de 
wandelgangen waren er signalen dat de ouders behoefte hadden aan een activiteit waar ze ideeën 
en ervaringen kunnen uitwisselen over het hoe en wat omtrent het begeleiden van hun kinderen bij 
een groot toernooi als het NK. Om aan deze behoefte te voldoen organiseerde Stichting Pathena 
een sessie, geleid door Tu Tran, waarin ouders konden binnenlopen om aan te horen wat andere 
ouders te zeggen hebben, of om zelf hun verhaal te doen. Het doel was voornamelijk om van 
elkaar te leren waar ouders en begeleiders van spelers op een groot toernooi mee worstelen, en 
hoe ze van elkaars ervaringen kunnen leren. 
 
Na een introductie werden de volgende onderwerpen door de ouders voorgedragen: 
 

• aanbod toernooien voor jeugd vanaf 12 jaar; 
• huisvesting; 
• communicatie vanuit de organisatie richting deelnemers NK; 
• plezier; 
• psychische druk (voor ouders en spelers); 
• motivatie (vóór een NK); 
• locatie volgende NK? 

 
Onder de 8 aanwezige ouders kwam een goede discussie op gang, waar met name de eerste 
twee punten veel aandacht kregen. Uit deze zeer nuttige discussie, die door alle ouders werd 
gewaardeerd, willen we het volgende delen met onze lezers: 
 

- Er is landelijk, met name in de provincies Limburg, Groningen en Friesland, een schrijnend 
tekort aan aanbod voor jeugdspelers die met hun spelniveau te sterk zijn geworden voor de 
Grand Prix-toernooien. Voor dit groepje 12+ zijn er in deze regio’s weinig uitdagende 
toernooien, en meedoen aan volwassen toernooien op de clubavonden is niet overal 
mogelijk of gewaardeerd. 

- Het zou mooi zijn als er wordt gezocht naar samenwerking tussen verenigingen in deze 
regio’s, waar een toernooi op een vrijdagavond voor dit groepje spelers kan worden 
georganiseerd 

- Veel ouders zoeken op eigen initiatief huisvesting voor een meerdaags toernooi, waar 
andere ouders moeite hebben met het vinden van een geschikt onderkomen. 

- Ouders willen graag dat hun kind kan aansluiten bij een groep deelnemers, om de motivatie 
en begeleiding te stimuleren. 
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- Er is behoefte aan een mogelijkheid (forum?) om te vragen/lezen wie waar is gehuisvest, 
zodat ouders contact met elkaar kunnen opnemen en zo de huisvesting kunnen 
coördineren.  

- De organisatie van een NK zou een voorzet kunnen geven door deze informatie te 
verstrekken, of dit via een forum mogelijk te maken. Een landelijk systeem voor alle NK’s 
en organisaties zou ideaal zijn. 

- Vanuit de organisatie van een NK is de communicatie in de aanloop naar het NK toe nog 
erg beperkt. Het zou de stemming enorm ten goede komen als op bepaalde momenten de 
organisatie de deelnemers en ouders informeert over de nadering van het NK, om zo alvast 
in de stemming te komen. 

- De factor ‘ plezier’  zou bovenaan moeten staan bij toernooien, vooral bij een NK, waar de 
druk al hoog genoeg ligt. Als je kind verliest, zou dit niet moeten worden gezien als een 
slechte partij, maar als een leerzame ervaring voor de volgende keer. 

- Als ouder wil je je kind behoeden voor onnodig veel druk van buitenaf. Veel ouders vinden 
het vervelend als hun kind, die als hoogste geplaatst is, te horen krijgt: “Je gaat dit toernooi 
zeker wel winnen, toch?” 

- Er wordt nog steeds teveel nadruk gelegd op de rating, die er op zo’n toernooi niet veel toe 
doet. Met name veel ouders kijken echter naar de rating en baseren daarop de druk die ze 
op hun kind leggen. Het zou voor de deelnemers veel plezieriger zijn als minder gewicht 
wordt gehecht aan de laatste rating van de spelers. Tenslotte gaat het om een 
momentopname, de rating geeft slechts de progressie weer van de speler, maar niet hoe 
goed of slecht hij op een toernooi gaat presteren. Er zijn legio voorbeelden waar 
verrassende winsten worden geboekt. 

- Hoe motiveer ik mijn kind voordat het aan een NK deelneemt? 
Elke ouder doet het anders, de een geeft training/begeleiding zelf, een ander schakelt een 
trainer in en bereidt hun kind voor op een NK. Belangrijk is dat het kind met plezier naar 
een NK gaat. Dat betekent duidelijke afspraken maken, als je wil presteren, moet je bereid 
zijn om ervoor te werken. Dat betekent dus ook op tijd naar bed en de nodige voorbereiding 
doen voor de volgende ronde. 
Spelers kunnen elkaar ook motiveren door hen met elkaar in contact te brengen en zo, in 
de aanloop naar een NK, alvast op te peppen.  

- Stichting Pathena organiseert met de Pathena Academy ook begeleiding voor toernooien, 
voornamelijk voor haar eigen Pathena-jeugdleden, maar we zijn hard aan het groeien. Het 
plan is om dit op den duur uit te breiden buiten de eigen gelederen. 

- De locatie voor de volgende NK Jeugd is nog niet bekend, ondanks de vele geruchten. 
Zodra dit duidelijk is, zal dit via de Schaakbond worden bekend gemaakt. 

 
Stichting Pathena bedankt alle ouders die hebben deelgenomen aan deze open discussie, en 
wenst alle ouders en deelnemers een fijne afsluiting van het Pathena NK Jeugdschaken 2016 
toe. 

 
 
 
 
 
Foto’s van de prijsuitreiking en een verslag van het laatste side-event (het snelschaaktoernooi) zijn 
te vinden op onze NK site:  nkjeugd.pathena.nl 
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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