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Loek mooi gedeeld 3e 
op NK H-jeugd in Roosendaal! 

 

Loek en zijn vader waren op vrijdag al 
afgereisd naar het zuiden om te 
acclimatiseren en om zaterdagochtend fris 
aan de start te verschijnen. De coach verkoos 
om de eerste zaterdagtrein te nemen. 
 

 
De inschrijving… 

 

 
…Loek klaar voor de eerste ronde: nummer 11! 

 

Nadat Loek met zwart in de 1e ronde van 
Isabella Bertholee had gewonnen, kreeg hij in 
de 2e ronde met wit een mooie stelling tegen 
Selina Huynh. Zo mooi, dat hij z’n toren tegen 
de pion op g6 kon offeren om zijn h-pion de 
vrije doortocht te geven. En dat lukte al snel, 
een mooie overwinning. 
Het mooie was nu dat Loek op de grote 
elektronische borden mocht spelen, waardoor 
iedereen op z’n i-Pad zijn partij kon volgen. 
 

In de 3e ronde opende tegenstander Dominick 
van Dijk met 1.b3, waarna Loek al snel het 
centrum in handen nam. Het werd een 
interessante partij, z’n tegenstander won een 
pionnetje maar Loek bezette de e-lijn met z’n 
torens. En op die e-lijn won Loek even later 
een volle toren en kon hij al snel z’n vinger 
opsteken: ik heb gewonnen. 
In de 4e ronde tegen Amin Harchaoui kwam de 
dame van Loek in het nauw, maar zijn 
tegenstander speelde wat al te voortvarend: 
Loek kon een pionnetje meesnoepen. Hij 
wilde daarna een aanval opzetten over de h-
lijn maar zette z’n op het verkeerde veld: weg 
toren. Niet getreurd, maken we er toch een 
offer van! Na Loeks 30.Db3-e3 

 
speelde zwart 30…f7-f5, waarna Loek en 
passant kon slaan 31.g5xf6+! en na 31…g7xf6 
32.De3xe4+ Ke7-f7 33.Th2-h7+ Kf7-f8 34.De3-
e7 was het opeens mat. Een meevaller en vier 
partijen gewonnen. 
 

In de 5e ronde tegen Stella Honkoop stond 
het, na het door Loek gespeelde 19…Pd7-b6, 
zo: 
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De witspeelster speelde vrij snel 20.Te4xe5! 
(weglokken verdediger), waarop Loek snel 
20…Lf6xe5 speelde, het dreigende gevaar niet 
ziend. Want na 21.Pd5xe7+ wint wit de dame 
op c6. Daarna was er voor Loek geen houden 
aan – de eerste nederlaag. 
 

De 6e ronde, nieuwe ronde nieuwe kansen 
tegen Muhammad Zubair. Loek leek wat 
verrast door de openingszet van z’n 
tegenstander, 1.e2-e4 Pb8-c6, en zag even 
later een paardvork op c2 over het hoofd. 
Daarna was het ‘vechten tegen de bierkaai’ en 
wass Loek na de partij even ‘niet zo blij’. 
 

 
…in de laatste ronde: al met medaille om. 
 
In de laatste ronde, met zwart tegen Felix 
Muntean, zette hij met zwart z’n stukken goed 

neer, en kon daardoor de witte aanval goed 
opvangen (met verbonden paarden op d7 en 
f6!) en toeslaan in de tegenaanval: totaalscore 
5 uit 7.  
 

Vóór de prijsuitreiking was er tijd om Loek de 
prijzen uit te reiken van ónze competitie. Trots 
kon hij de Bob Romijn-aanmoedigingsbeker 
omhoog houden! 
We hadden gezien dat Loek met z’n 
weerstandspunten er goed voorstond, maar 
was het genoeg voor een prijs? Ja, het was 
genoeg: gedeeld 3e en op weerstandspunten 
5e. 
  

 
…en met de beker voor de 5e plaats!   (foto’s: Ad Bruijns) 
 

Met alle bekers kon Loek tevreden huiswaarts 
keren na zijn debuut op een Nederlands 
kampioenschap! 
 

Prijsuitreiking competitie 
 

Vrijdag 14 juni hebben we de prijsuitreiking 
gehouden in De Mellenshorst.  
Onbedreigd clubkampioen is Joris geworden: 
hij won al z’n partijen. Broers Terrence & Yvar 
wisten het zo voor elkaar te krijgen om precies 
gelijk op de 2e plaats te eindigen, Terrence 
had in de onderlinge partijen beter gescoord. 
De 1e prijs in de A-groep is gewonnen door 
Loek, die zijn met Timo (2e) promoveert. 
In de Beker haalden er vier meer dan honderd 
punten, en bleef Yvar Matthijs net voor. 
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In totaal hebben jullie dit seizoen bijna 700 
partijen gespeeld!  

 

 
 

Na afloop gaf Joris (later bijgestaan door Hugo 
en Thomas) een simultaan, waarbij Terrence 
en Yvar trakteerden omdat ze er voor het 
laatst waren. Ronja en Yvar wisten hun partij 
te winnen! 
 

Eindstanden: 

Topgroep 
  

1 Joris Spanjer 20 20 

2 Terrence Hazenberg 10 20 

3 Yvar Hazenberg 10 20 

4 Matthijs Eikelaar 8 20 

5 Ingmar Heikens 7½ 20 

6 Jibbe Blanksma 4½ 18 

A-groep 
  

1 Loek van der Hagen (P) 18½ 24 

2 Timo Sagel (P) 16 24 

3 Arvid Heikens 14 24 

4 Liang van Ingen Schenau 12 24 

5 Ronja Groenewolt 10 24 

6 Jens Feenstra 9 24 

7 Jannes Verheij 4½ 24 

 

Beker (winst 3 pnt., remise 1 pnt.) 
  

1 Yvar Hazenberg 125 49 

2 Matthijs Eikelaar 120 78 

3 Ingmar Heikens 112 62 

4 Timo Sagel 105 70 

5 Lukas Petzinger 83 30 

6 Joris Spanjer 82 29 

7 Arvid Heikens 65 46 

8 Jesper Spanjer 56 29 

9 Liang van Ingen Schenau 52 44 

10 Nick Elferink 43 29 

11 Loek van der Hagen 43 34 

12 Einar Sagel 40 55 

13 Terrence Hazenberg 36 26 

14 Jannes Verheij 33 39 

15 Janneke van der Hagen 28 32 

16 Jibbe Blanksma 22 22 

17 Ronja Groenewolt 18 19 

18 Jens Feenstra 12 28 

19 Anna Rass 6 10 

 

Tussenstand:       

Sterrenensemble 
  

1 Thomas Wigmans 2 2 

2 Joris Spanjer 2 3 

3 Hugo Klijn 2 4 

4 George Scharke 1 3 

5 Benjamin van Manen 0 2 
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Beker massakamp van Usquert  
naar Haren en weer terug 

Vrijdag 7 juni in de vooravond kwamen onze 
vrienden uit Usquert op bezoek in De 
Mellenshorst voor de tweede editie van de 
massakamp. 
Vorig jaar ging de winst naar ScepU met 28-
20, deze keer stond na 56 gespeelde 
rapidpartijen de eindstand 31-25 in het 
voordeel van de Oskerders op het scorebord. 

Complimenten aan jullie allemaal, jullie 
hebben je kranig verweerd. In de bijlage staan 
alle uitslagen vermeld en er is ook een link 
naar de mooie foto’s gemaakt door Harry.  

 

Op de foto krijgt Silke Kok de beker 
overhandigt door Ingmar (in ons nieuwe 
oranje club-T-shirt, bedankt Marije!). 

Geslaagd voor stappendiploma 
 
Van de groepjes van Ynte zijn geslaagd voor 
stap 1: Ingmar, Jannes, Lukas (een 10!), Ronja 
(een 10!) en Timo. Gefeliciteerd! 
 
Een dezer dagen doen examen: Matthijs (stap 
2) en Benjamin, Hugo, Jibbe, Joris & Yvar (stap 
3). 

 

 

 

 

Noordelijke jeugdratings  
per 2 juni 2013 

            

Blanksma, J. (Jibbe)       793   +10 
Eikelaar, M. (Matthijs)      190   +10 
Groenewolt, R. (Ronja)     149   +10 
Hagen, van der J. (Janneke)  130   +10 
Hagen, van der L. (Loek)    529   +2 
Hazenberg, Y. (Yvar)       863   +10 
Heikens, A. (Arvid)       315   +10 
Heikens, I. (Ingmar)       250   +10 
Ingen Schenau, van L. (Liang) 160   +10 
Klijn, H. (Hugo)         1127  +12 
Rass, A. (Anna)         130   +10 
Sagel, E. (Einar)        130   +10 
Sagel, T. (Timo)         313   +10 
Scharke, G. (George)      1325  +12 
Spanjer, J. (Jesper)       244   +10 
Spanjer, J. (Joris)        1028  +23 
Verheij, J. (Jannes)       160   +10 
Wigmans, T. (Thomas)     1465  -8 

 

http://www.nosbo.nl/jeugd/2012/njR_1213.html  
 

Kalender   
 

 Juni  
ma  17 Examen stap 3 / training stap 5 
wo  19 Laatste training stap 1 & 2 
za  29 Grand-Prix NOSBO (in Groningen) 
      ScepU ouder-kindtoernooi  
        (in Usquert) 
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