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Jeugdafdeling Schaakvereniging Leiderdorp

Informatie Jeugdafdeling SV Leiderdorp
Jeugdleider: Roald Vahl – r.vahl@hetnet.nl – 071-5416406
Kopij voor het clubblad: Annelies Broerse & Jeroen Venema, abroerse@hotmail.com
Website: www.svleiderdorp.nl
Twitter: @SVLeiderdorp

Groepsleiding:
Groep A:
Groep B:
Groep C:
Koningsgroep:
Dame-groep:
Pion-groep:

Mehrdad Hooshangi, Nanne Korbee
Irma Vogelzang, Frans van Berkum, Joël van der Werf
Ryan Theunissen, David Koster
Clemens van Soest
Levi Truijers
Praida van Soest, Lucas van Harten

Speelavond jeugd: woensdag 18.45-20.00 uur
Locatie: Kindcentrum De Brink, Kastanjelaan 6 te Leiderdorp
Wie een keer wil komen kijken is welkom op woensdagavond. Informatie bij Roald Vahl.
Speelavond volwassenen en oudere jeugd: woensdag 19.45-24.00 uur
Kindcentrum De Brink, Kastanjelaan 6 te Leiderdorp

Contributie:
De contributie bedraagt voor jeugdleden 65 euro per
jaar; u ontvang een acceptgiro (rekeningnummer
3266894 t.n.v. Schaakvereniging Leiderdorp). Bij
toernooien en kampioen-schappen kan een bijdrage
worden gevraagd voor de vervoerskosten en het
inschrijfgeld. Ook de onkosten voor de trainingen vanaf
stap 2 worden apart in rekening gebracht.
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Van de redactie
Samen met de langste dag van het jaar valt vandaag de slotavond en verschijnt de laatste
Kleine Kwaliteit van dit seizoen. Na de vakantie verschijnt de Kleine Kwaliteit onder een
nieuwe eindredactie. Annelies Broerse en Jeroen Venema, ouders van Katja en Maxime
Venema, hebben aangeven dat zij het van me overnemen. Welkom Annelies en Jeroen!
Nog even terug naar nu, of beter de afgelopen weken. Naast het altijd spannende battlechess en snelschaak toernooien op onze club zelf, werd er veel in teamverband geschaakt.
Zowel bij de clubcompetitie als bij de C en D teams werden (zeer) mooie resultaten
behaald. Het staartje van de toernooi agenda laat zien dat komend weekend de laatste
Grand Prix wordt gespeeld. Daar kan Lucas Schädler de eindzege behalen.
Na de zomerpauze beginnen we weer op woensdag 23 augustus. Fijne vakantie!
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Eindstanden battle-chess / zomercompetitie 2017
Bekercompetitie ‘Battle-chess’
Inzet van de strijd waren de Gouden Koning en de
Zilveren Dame.
Werd je uitgeschakeld, dan kwam je automatisch
in de strijd om de gouden toren, paard, loper en
pion.
Uiteindelijk kwam iedereen altijd in een finale.
Elke verliezende finalist ging altijd nog met een
zilveren schaakstuk naar huis.
In totaal gingen 48 deelnemers van start.
Thomas Kentstra bereikte na overwinningen op
Osman Zarbi (voorronde), Luuk Hardy (kwartfinale)
en Floris Dekker (halve finale) de eindstrijd,
waarin hij het moest opnemen tegen Ischa
Versteegen. Nadat ook deze laatste hindernis werd
genomen, mag Thomas zich bekerkampioen
noemen.
De Gouden Koning 2017 mag hij houden, maar de
grote Wisseltrofee wisselt volgend jaar weer van
eigenaar. Wie zal de opvolger van Thomas worden?

Eindstanden battle-chess
Groep A

Groep B

Groep C

Gouden Koning
Zilveren Dame

Thomas Kentstra
Ischa Versteegen

Just de Weerd
Tim Hoogervorst

Damien Vogelpoel
Jelte Sepers

Gouden Toren
Zilveren Toren

Floris Dekker
Youri Kleijbergen

Joris de Langen
Sven Nederpel

Paul van Doesum
Guido Meskers

Gouden Paard
Zilveren Paard

Jelmer van de Kamp
Katja Venema

Niels Huisman
Emma Wolters

Gabriël Kalkhuis
Norah van der Krogt

Gouden Loper
Zilveren Loper

David Sonneveld
Matthijs Salomons

Jochem Griffioen Samuel Dekkers
Tjeerd de Langen Daniël Weeder

Gouden Pion

Lorin Arnold
Renzo Korbee
Bas Langendoen
Osman Zarbi

Tijmen van Berkum Tim Harbrecht
Kars Thalen
Olivier Canter Visscher
Maxime Venema
Benjamin Koster
Victor Sanders
Julia Wolters

Zilveren pion

Luuk Hardy
Stijn Bavelaar
Jens Passchier
Dianne Guis

Milan Hooshangi
Joris Vorstenbosch
Martijn Hogendoorn Joaquin Geense
Daphne Hogendoorn Kenji van der Waals
Erik Klintian
Maud Vink
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Eindstanden zomercompetitie
Koningsgroep:
1. Rhys Arnold
18
2. Kristina Hoekstra 14
3. Duco Korbee
14
4. Luka Sladoje
9
5. Pieter Wesseling 4
6. Dennis Kramer
1

Dame-groep:
1. Navin Ravindran
2. Alesha Versteegen
3. Joost Vlagsma
4. Luci Bussmann
5. Samuel Grundeken
6. Milenka Versteegen

17
13
12
10
7
1

Pion-groep:
1. Veerle Sepers
10
2. David Grigoryan 9
(Pepijn van Oort
Dylan Gieskens
Koen Bakker
Dennis de Castro
Hidde van Berkum)

Eindstand finale snelschaken 2017:
1. Thomas Kentstra
2. Katja Venema
3. Ischa versteegen
4. Matthijs Salomons
5. Renzo Korbee
6. Lorin Arnold

4
3
3
2½
1½
1
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Geslaagden schaakexamens
Hoera!
Vorige week is weer een fors aantal kinderen geslaagd voor het schaakexamen.
De beloning voor het slagen bestaat uit een echt schaakdiploma, dat recht geeft in te
schrijven voor een hogere trainingsgroep tijdens de trainingen.
Alle geslaagden op een rij:
Stap 1:
Norah van der Krogt
Jelte Sepers
Samuel Dekkers
Stap 2:
Milan Hooshangi
Tjeerd de Langen

Emma Wolters
Kenji van der Waals
Tim Harbrecht

Just de Weerd
Joris Vorstenbosch
Kristina Hoekstra

Tim Hoogervorst

Damien Vogelpoel

Stap 3:
Maxime Venema
Stap 5:
David Sonneveld

Lorin Arnold

Mooi resultaat! Compliment onder andere aan alle lesgevers!
Ik ben erg trots op jullie allemaal!
Allemaal van harte gefeliciteerd!
Roald Vahl

Nog een kleine terugblik op de
voorjaarscompetitie:
Een zeer tevreden Thomas als winnaar van
de blauwe koning
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Jeugdteam eindigt in stijl en wordt derde in clubcompetitie
door Roelof Salomons
Ons jeugdteam is dit jaar fors jonger. Een paar oudere pubers gingen hogerop en dat gaf
ruimte aan de aanstormende talenten. Zoals we al schreven in het eerste verslag was dit
waarschijnlijk het jongste jeugdteam in de clubhistorie. Maar dat leeftijd niets zegt weten
wij al lang. Quinten, Bauke, Marc, Thomas, David en Matthijs zijn gewoon erg goed. En met
Lucas en Bjorn als waardige en hele fijne invallers is het een te vrezen combinatie. En dat
bleek ook weer in de laatste wedstrijd van het seizoen.
In de pot tegen de Vrijpionnen stond er naast de eer eigenlijk niet veel meer op het spel.
Maar ze gingen er toch even mooi voor zitten. En het werd wederom een memorabele
avond. Binnen een uur tijd stond er al 3-0 op de borden na winst van David, Bauke en Marc.
Thomas en Matthijs stonden ook erg goed, terwijl Quinten nog steeds in de opening bezig
was. Thomas en Matthijs tikten hun pot snel en professioneel uit en toen bedacht Quinten
dat snelle remise handig was. Het was tenslotte een donderdag en op vrijdag wacht school.
Of zou het feit dat Ajax die avond Europees speelde meegewogen hebben? Maakt het uit:
5.5-0.5 winst!
Door deze laatste wedstrijd werd het seizoen op de 3e plek beëindigd. Achter het team van
Stormpionnen (van harte!) en Valkenburg. We zouden het seizoen in een heleboel cijfers
kunnen vatten. Dat is altijd aardig, maar er is eigenlijk maar een punt dat belangrijk is. Alle
spelers zijn fors gegroeid, hebben veel geleerd en boven hun niveau gepresteerd. Zonder
uitzondering beëindigen ze het jaar met een plusscore. Superleuk!
Ergens in de komende maanden is het tijd voor het teamuitje en volgend jaar dus weer in
deze klasse. Omdat dromen mooi zijn: kampioen?
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Sv. Leiderdorp kwam, zag en overwon: C – en D – team regionaal kampioen!
door Wim Kentstra

Met een C – en twee D – teams werd er gestreden om het regionaal kampioenschap. In de Dklasse kon een ticket verdiend worden voor het NK. In de C-klasse waren er twee tickets te
verdelen.
Het D-team haalde heel soeverein, met een clubrecord, de maximale score: vier keer werd
er gewonnen met 4-0 ! Veel zwaarder was het voor ons C-team: met de hakken over de sloot
werd de titel binnengehaald.

De twee D-teams
Met twee D-teams werd er bij OEW gestreden om de regionale titel. Het D1 team bestaande
uit Thomas Kentstra, Lorin Arnold, Matthijs Salomons en Ischa Versteegen wonnen hun eerste
wedstrijden tegen Leiderdorp D2 en OEW waarna tegen medekanshebber Voorschoten
gespeeld moest worden. Deze wedstrijd begon zeer moeizaam. Lorin won weliswaar
gedegen, maar Thomas keek tegen een verloren stelling aan en bij de borden van Matthijs
en Ischa stond het bord in brand. Het kon alle kanten opgaan. Maar deze dag viel voor ons
D1 team alles goed. Allereerst wist Thomas, onze comeback kid, zich terug te knokken en
zelfs nog te winnen. Ischa won heel vakkundig een dubbel toren eindspel met twee pionnen
meer. En Matthijs maakte er zelfs 4-0 van, na veel goed rekenwerk in een moeilijke partij.
Na het winnen van deze sleutelwedstrijd was het bekeken, en werd daarna ook nog de
laatste tegenstander met 4-0 verslagen: perfect score! (16 uit 16).

D1 team, vlnr: Thomas, Matthijs, Lorin en Ischa
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Het D2 team, bestaande uit Renzo Korbee, Katja Venema, Floris Dekker, Erik Klintian en
Maxime Venema heeft het ook al fantastisch gedaan en wist achter het eerste team beslag
te leggen op de 2e plaats! De eerst partij werd nog verloren van ons eerste team maar in de
daarop volgende 3 wedst rijden werden Voorschoten (2,5-1,5), Stormpionnen (4-0) en OEW
(3-1) aan de kant geschoven. Een fantastisch resultaat! Het bewijst maar weer eens hoe
sterk onze D-lichting is.

D2 team,vlnr Maxime, Erik, Katja en Floris (Renzo ontbreekt op foto).
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Het C-team
Het C-team bestaande uit Quinten Salomons, Marc Kentstra, Kiri Arnold en Lodewijk van der
Putten, moest met de 2 medefavorieten Voorschoten en Stormpionnen strijden om het
regionaal kampioenschap en de 2 beschikbare NK tickets. In de eerste ronde moest er
worden aangetreden tegen Voorschoten. Deze wedstrijd werd verdiend met 3,5 – 0,5
gewonnen. Het team was in de winning mood, maar misschien verklaart dat ook wel de
nederlaag in de 2e ronde. Onderschatting of niet, maar tegen de Stormpionnen werd een
1,5-2,5 nederlaag geïncasseerd en leek een kampioenschap opeens erg ver weg. Maar ook
voor het C – team pakte uiteindelijk alles goed uit want in de 3e beslissende ronde werd met
4-0 gewonnen, en naaste concurrent Stormpionnen verloor verrassend van Voorschoten,
Hierdoor kon de eerste plaats toch nog gegrepen worden op bordpunten! Verdiend, maar wel
met de hakken over de sloot. Maar kampioen is kampioen, dat is hetgeen wat telt, hulde!

Het C team, met vlnr Kiri, Quinten, Marc en Lodewijk

Toernooiagenda seizoen 2016/2017
Activiteit

Locatie

Data

Grand Prix 8

Alphen a/d Rijn

Zaterdag 24 juni 2017

4e LeiSB Jeugdweekendtoernooi

Leiden

Za 1 + zon 2 juli 2017
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Programma seizoen 2017 / 2018
23 augustus
30 augustus

startavond, vierkampen
nazomercompetitie 1e ronde achtkampen

06
13
20
27

september
september
september
september

nazomercompetitie
nazomercompetitie
nazomercompetitie
nazomercompetitie

04
11
18
25

oktober
oktober
oktober
oktober

nazomercompetitie 6e ronde
nazomercompetitie 7e ronde
vakantie! géén schaken!
herfstcompetitie 1e ronde achtkampen

01
08
15
22
29

november
november
november
november
november

herfstcompetitie
herfstcompetitie
herfstcompetitie
herfstcompetitie
herfstcompetitie

06
13
20
27

december
december
december
december

herfstcompetitie 7e ronde
inhalen / snelschaken
kerstvieringen Kastanjelaan: géén schaken
vakantie! géén schaken!

03
10
17
24
31

januari
januari
januari
januari
januari

vakantie! géén schaken!
teamschaken 1e ronde; wintercompetitie
teamschaken 2e ronde; wintercompetitie
teamschaken 3e ronde; wintercompetitie
teamschaken 4e ronde; wintercompetitie

07
14
21
28

februari
februari
februari
februari

teamschaken 5e ronde; wintercompetitie 5e ronde
teamschaken 6e ronde; wintercompetitie 6e ronde
teamschaken 7e ronde; wintercompetitie 7e tonde
vakantie! géén schaken!

07
14
21
28

maart
maart
maart
maart

voorjaarscompetitie
voorjaarscompetitie
voorjaarscompetitie
voorjaarscompetitie

04
11
18
25

april
april
april
april

voorjaarscompetitie 5e ronde
voorjaarscompetitie 6e ronde
voorjaarscompetitie 7e ronde
inhalen / snelschaken

2e
3e
4e
5e
6e

2e
3e
4e
5e

clubblad 1

ronde
ronde
ronde
ronde

clubblad 2

ronde
ronde
ronde
ronde
ronde

1e
2e
3e
4e

1e
2e
3e
4e

ronde
ronde
ronde
ronde

clubblad 3

ronde achtkampen
clubblad 4
ronde
ronde (hoogste twee groepen snelschaken)
ronde
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02
09
16
23
30

mei
mei
mei
mei
mei

vakantie! géén schaken!
vakantie! géén schaken!
beker-competitie "battle-chess"/zomercompetitie, ronde 1 clubblad 5
beker-competitie "battle-chess"/zomercompetitie, ronde 2
beker-competitie "battle-chess"/zomercompetitie, ronde 3

06
13
20
27

juni
juni
juni
juni

beker-competitie "battle-chess"/zomercompetitie, ronde 4
inhalen finales "battle-chess"; snelschaken; zomercompetitie, ronde 5
inhalen /snelschaken / examens
slotavond
clubblad 6

Sudoku’s
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www.mehr-transport.nl

Pagina 13

