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Informatie Jeugdafdeling SV Leiderdorp 
Jeugdleider:  Roald Vahl   – r.vahl@hetnet.nl 
Redactie:   Jeroen Venema  – jeroenvenema@yahoo.co.uk 
We zijn altijd op zoek naar stukjes, puzzeltjes, cartoons, foto’s en wedstrijdverslagen. Wil 
je iets bijdragen, dan heel graag! Mail je bijdrage naar de redactie. 
 

Groepsleiding 
Tienergroep      Frieda Arnold, Wim Kentstra 
Wereldkampioen Max Euwe-groep  Mehrdad Hooshangi  
Grootmeester Anish Giri-groep   Nanne Korbee  
Grootmeester Loek van Wely-groep  Frans van Berkum  
Grootmeester Jan Timman-groep  Joël van der Werf 
Grootmeester John van der Wiel-groep  Ryan Theunissen 
Grootmeester Jan Smeets-groep  David Koster 
Konings-groep      Clemens van Soest 
Dame-groep     Levi Truijers 
Pion-groep       Dianne Guis, vacature  
 

Speelavond jeugd:  
Clubavond is woensdagavond 18:45 - 20:00 uur 
[Training start eerder, afhankelijk van niveau om 18:30 of 18:45] 
[Volwassenen en oudere jeugd spelen van 19:45 – 24:00 uur] 
 

Locatie: Kindcentrum De Brink, Kastanjelaan 6 te Leiderdorp 
Wie een keer wil komen kijken is zeer welkom op de woensdagavond.  
Informatie bij Roald Vahl  
 

Contributie:  
De contributie bedraagt voor jeugdleden 65 euro per jaar. U ontvangt een acceptgiro 
(rekeningnummer 3266894 t.n.v. Schaakvereniging Leiderdorp). Bij toernooien en 
kampioenschappen kan een bijdrage worden gevraagd voor de vervoerskosten en het 
inschrijfgeld. Ook de onkosten voor trainingen vanaf stap worden apart in rekening 
gebracht. 
 

Website: www.svleiderdorp.nl 
Twitter: @SVLeiderdorp 

 
>> De Kleine Kwaliteit verschijnt 6x per jaar (op 30 aug, 25 okt, 10 jan, 7 mrt, 16 mei en 27 jun)   
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Van de redactie 
Het schaakseizoen gaat weer van start!  
 
Na een ongetwijfeld heerlijke zomervakantie, is iedereen vast extra fris en kan de 
strijd weer losbarsten. Wie wordt de nieuwe clubkampioen en wie verrast ons in 
de aankomende competities? We hopen op vele gezellige clubavonden en 
schitterende partijen.  
 
Ons clubblad heeft een nieuw jasje, maar met vertrouwde inhoud. In dit nummer 
o.a. een terugblik op vorig seizoen, de open nederlandse 
jeugdkampioenschappen  en natuurlijk de nieuwe groepindeling.  
 
Veel leesplezier! 
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Van de jeugdleider 
Het nieuwe schaakseizoen is van start gegaan. Alle 
nieuwelingen hebben een inschrijfformulier ontvangen wat 
ik graag ingevuld terug wil hebben. Dan kan ik de secretaris 
en de penningmeester van onze vereniging aan het werk 
zetten! Het lijkt mij zinvol aan het begin van het seizoen 
een en ander op een rijtje te zetten. 
 

Clubtijden & huishoudelijke regels 
- De kinderen in de beginnersgroepen worden vrij strak begeleid en zijn rond 19.45 

klaar. 
- De kinderen uit de groepen genoemd naar de grootmeesters Euwe en Giri mogen tot 

20.15 uur schaken. Ook zij blijken vaak eerder klaar! 
- In de middengroepen wordt er vaak eerder gevraagd: “Mogen we naar buiten?” 

 
Tot 19.45 uur houden we de kinderen bezig op het 
binnenplein met het lezen van stripverhalen. Vanaf 19.45 
uur dragen we de kinderen gaarne aan u over. Wie klaar is, 
gaat graag buiten spelen. Daar is echter geen begeleiding, 
dus ook geen controle! Hier geldt de volgende 
huishoudelijke regel: u als ouder spreekt met de kinderen af 
of ze wel of niet naar buiten mogen en dus waar ze 
opgehaald worden: binnen of buiten. U begrijpt dat het 
voor de jeugdleiding ondoenlijk is om na 19.45 uur 70 
kinderen in de gaten te houden. De jeugdleiding is daarom 
niet verantwoordelijk voor wat buiten plaatsvindt. Komt u 
de kinderen tijdig halen! 

Het binnenplein is beschikbaar voor ouders en verzorgers die al lezend of op de laptop 
werkend tijdens de clubavond op hun kind(eren) willen wachten. 
 

Verschillende groepen schakers 
a) beginners die wegwijs worden gemaakt in de spelregels van het schaakspel. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van lesmateriaal (‘1e stap’), waar de kinderen na instructie 
enige tijd uit werken. Aan het einde van het seizoen gaan we proberen om het 
diploma ‘stap 1’ te behalen, maar voor we aan dat examen toe zijn, moet er nog veel 
werk worden verzet! 

b) kinderen die in wedstrijd-groepen zijn ingedeeld omdat zij in het bezit zijn van het 
diploma stap 1. Zij bereiden zich tijdens die trainingen tussen 18.30 en 19.00 uur 
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voor het examen stap 2 en stap 3 of volgen op een ander moment in de week 
training stap 2 t/m 6 omdat zij beter willen leren schaken. Tevens krijgen ze daar 
tactische en technische bijscholing, want deze kinderen spelen graag toernooien en 
willen graag tijdens allerlei kampioenschappen goed voor de dag komen.  

c) getalenteerde kinderen uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs vormen 
samen de  ‘Tienergroep’. Deze Tienergroep volgt een eigen programma, waarbij 
training, een onderlinge competitie, deelname aan de alternatieve avonden bij de 
senioren en het in teamverband spelen van wedstrijdentegen achttallen van andere 
verenigingen belangrijke ingrediënten vormen. 

 

Trainingen 
De trainingen voor de kinderen uit de wedstrijdgroepen gaan 
woensdag 6 september aanstaande van start. Wie mee wil 
doen, moet er snel bij zijn!  
>> Aanmelden: zo spoedig mogelijk: zie verderop in het blad!!
  

Toernooien  
Regelmatig krijgen jeugdleden van SV Leiderdorp een uitnodiging om mee te doen aan 

toernooien en kampioenschappen. Van harte aanbevolen! Voor 
beginners is de cyclus van Grand Prix-toernooien interessant. Deze 
toernooien duren van 13.00 tot 17.30 uur en zijn in hoge mate 
kindvriendelijk. Een prima manier om kennis te maken met het 
toernooischaak. Ofschoon bij SV Leiderdorp de stelregel geldt: “Leuk dat 
je meedoet!” en deelname aan toernooien en kampioenschappen zeker 
geen verplichting is, wil ik toch benadrukken dat het voor de ontwikkeling 
van het spelniveau van groot belang is om regelmatig aan toernooien 
deel te nemen. En voor wie de zaterdagen het knelpunt vormen: de 
laatste jaren wordt door een groepje leden van SV Leiderdorp ook 
deelgenomen aan zondag- Grand Prix’s van de  Noordhollandse 
Schaakbond (NHSB), de Haagse Schaakbond (HSB) en de SGA    
(Schaakbond Groot Amsterdam). Houd u de uitnodigingen in de gaten!  

 
De eerste Grand Prix van dit seizoen vindt op zaterdag 23 september aanstaande 
plaats in ‘De Brink’. En omdat SV Leiderdorp dan gastheer is, is het een uitgekiende 
mogelijkheid voor nieuwe leden om kennis te maken met het toernooischaak! Doen! 
 
Ik wens alle schakers en begeleiders een sportief en succesvol schaakjaar toe!  
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Terugblik vorig seizoen 
 
Interne competitie 
Thomas Kentstra is sinds de slotavond van vorig seizoen in het bezit 
van de 'gouden koning'  als winnaar van de beker-competitie ‘Battle-
chess’. De ‘Leiderdorpse Klok’, de wisseltrofee voor het snelschaken, 
staat komend jaar ook bij Thomas Kentstra  op de plank nadat hij de 
snelschaakcompetitie wist te winnen. Thomas veroverde deze beker, 
die in de wandelgangen ook wel de ‘Leiderdorpse Big Ben’ wordt 
genoemd, voor de eerste keer. 
 
De wereldkampioen Max Euwe-groep werd dit jaar gewonnen door 
Ischa Versteegen (nazomercompetitie), door Jelmer van de Kamp (herfstcompetitie) en 
door Thomas Kentstra (voorjaarscompetitie). De ‘Blauwe Koning’ wisselde dus een 
aantal keren van eigenaar.  
 
Team David (David Sonneveld, Katja Venema, Erik Klintian, Niels Huisman) won de 
interne teamschaak-competitie. 
 

Oudere jeugd 
Ook dit jaar speelden weer opkomende jeugdspelers mee in de seniorencompetitie: 
Joël van der Werf, Emily Mes en Bauke Schenkelaars. Deze jeugdspelers lieten een 
mooie groei in sterkte zien. Joël werd zelfs clubkampioen door zowel de 
wintercompetitie alsook de zomercompetitie te winnen! Onze jeugdleden konden het 
niveau van de senioren prima aan. 

 
Rolf Corstjens, Michael Bekker en Joël van der Werf 
maakten deel uit van het eerste team: zij scoorden 
respectievelijk 4,5 uit 6 (TPR 2278), 5 uit 7 (TPR 2168) 
en 4,5 uit 8 (TPR 2042). Uit deze scores blijkt 
overduidelijk dat onze jeugdspelers op een mooie 
groeicurve zitten. Quinten Salomons mocht als 
aanstormend talent ook een keer invallen om de 
sfeer te proeven en zijn eerste leerervaring op te 
doen in de landelijke klasse.  
 

Door Roald Vahl en Wim Kentstra 
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Emily Mes debuteerde in het tweede team en 
haalde 2 uit 7 (TPR 1643). Ze heeft pittige 
tegenstanders gehad en met deze score haalde ze 
dan ook een TPR boven haar eigen rating.   
 

Leiderdorp 3 was dit jaar ons (zeer jonge) 
jeugdteam in de 3e klasse. Eerste doel was 
handhaving en dat lukte zeer ruim (derde plek!). 
En er was een duidelijke opgaande lijn zichtbaar 
met op de laatste dag een 3-3 tegen de koploper. Het team bestond uit Quinten 
Salomons 5,5 uit 7 (TPR 1799), Bauke Schenkelaars  2,5 uit 7 (TPR 1382),  Marc Kentstra 
2 uit 7 (TPR 1357), Thomas Kentstra 5 uit 7 (TPR 1586), David Sonneveld 4 uit 5 (TPR 
1574) en Matthijs Salomons 3,5 uit7 (TPR 1236). Lucas Schädler en Björn van Houdt 
vielen verdienstelijk in met ieder een remise.  
 

Tienergroep 
In eendrachtige samenwerking met Op Eigen Wieken werd een Tienergroep in het leven 
geroepen. De leden van de Tienergroep, waaronder de SV Leiderdorpers Marc Kentstra, 
Stefan Vleming, Lodewijk van der Putten, Lucas Schädler en Kiri Arnold) kregen een 
afwisselend programma aangeboden: een serie trainingen van schaakmeester Frank 
Erwich, deelname aan de externe LSB-competitie, de Challenger-serie (in teamverband 
schaken tegen gast-verenigingen), Leiderdorp Rapid, ‘funavonden’ en een eigen interne 
competitie. Deze laatste mag als niet-geslaagd worden beschouwd en dat gold ook voor 
het wijkcentrum van O.E.W. als speellocatie voor de helft van de avonden.  Inmiddels is 
besloten om als SV Leiderdorp de Tienergroep volledig in eigen beheer te nemen. 

 
 

  

De slotavond: Trofeeën, medailles en diploma’s 

werden onder luid applaus aan de kinderen 

uitgereikt. Op de foto een trotse Thomas Kentstra 

met zowel de snelschaak als battlechess trofee. 
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Erelijst seizoen 2016/2017   
  

Lokaal 
Kampioen nazomercompetitie    Ischa Versteegen     
Kampioen herfstcompetitie    Jelmer van de Kamp 
Kampioen voorjaarscompetitie    Thomas Kentstra  
Kampioenen ‘teamschaken’    Team David 
(David Sonneveld, Katja Venema, Erik Klintian, Niels Huisman)  

 
Kampioen ‘Battle-chess’ (bekertoernooi)  Thomas Kentstra 
Kampioen snelschaken     Thomas Kentstra 
Kampioen scholierentoernooi    Renzo Korbee 
Kampioen schoolschaken Leiderdorp   BS De Schakel  
(Thomas Kentstra, Floris Dekker, Niels Huisman, Lennard v.d. Eng) 
 

Regionaal 
Persoonlijk kampioen LSB categorie H  Benjamin Koster   
Grand Prix klassement LSB categorie B  1e plaats Lucas Schädler 
Kampioen Viertallencompetitie LSB cat. C  SV Leiderdorp C1  
(Quinten Salomons, Marc Kentstra,  Kiri Arnold, Lodewijk van der Putten) 
Kampioen Viertallencompetitie LSB cat. D  SV Leiderdorp D1  
(Thomas Kentstra, Lorin Arnold,  Matthijs Salomons, Ischa Versteegen)  
   

Eervolle podiumplaatsen 
Leiderdorp, LSB PK B    3e prijs Bauke Schenkelaars 
Leiderdorp, LSB PK C    3e prijs Marc Kentstra 
Leiderdorp, PK C meisjes    2e prijs Kiri Arnold    
Leiderdorp, LSB PK D    3e/4e prijs Thomas Kentstra  

en Lorin Arnold 
Leiderdorp, LSB PK D meisjes   2e prijs Katja Venema            
Grand Prix klassement LSB categorie B 2e plaats Bas Langendoen  
Grand Prix klassement LSB categorie D 3e plaats Renzo Korbee 
Grand Prix klassement LSB categorie F 2e plaats Guido Meskers 
 

Overige vermeldenswaardige prestaties: 
NK Voortgezet Onderwijs   3e prijs categorie onderbouw  
(o.a. Quinten Salomons, Lodewijk van der Putten, Marc Kentstra, Björn van Houdt en Kiri Arnold)  
LSB JCC categorie D    2e prijs SV Leiderdorp D2  
(Renzo Korbee, Katja Venema,  Floris Dekker, Erik Klintian, Maxime Venema)  
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Indeling nazomercompetitie  
 
Tienergroep 
o.l.v. Frieda Arnold en Wim Kentstra 
Lucas Schädler 
Lodewijk van der Putten 
Marc Kentstra 

Lorin Arnold 
Thomas Kentstra 
Ischa Versteegen 

Kiri Arnold 
Jelmer van de Kamp 

David Sonneveld 

 

Wereldkampioen Max Euwe-groep 
o.l.v. Mehrdad Hooshangi 
Renzo Korbee 
Osman Zarbi 
Katja Venema 
Floris Dekker 

Grootmeester Anish Giri-groep 
o.l.v. Nanne Korbee 

Youri Kleijbergen 
Jens Passchier 
Just de Weerd 

Jeremy de Groot 
Bas Langendoen 

Luuk Hardy 
 

Grootmeester Loek van Wely-groep 
o.l.v. Frans van Berkum  
Martijn Hogendoorn 
Maxime Venema 
Tim Hogervorst 
Damien Vogelpoel 
Jelte Sepers 
Erik Klintian  
Tijmen van Berkum 
Milan Hooshangi 
 

Grootmeester Jan Timman-groep 
o.l.v. Joël van der Werf 

Emma Wolters 
Sven Nederpel 

Paul van Doesum  
Victor Sanders 
Guido Meskers 
Tim Harbrecht 
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Grootmeester John van der Wiel-groep 
o.l.v. Ryan Theunissen 
Olivier Canter Visscher 
Benjamin Koster 
Gabriël Kalkhuis 
Julia Wolters 
Rhys Arnold  
Joris Vorstenbosch 

Grootmeester Jan Smeets-groep 
o.l.v. David Koster 

Kenji van der Waals 
Norah van der Krogt 

Daniël Weeder 
Kristina Hoekstra 

Duco Korbee 
Navin Ravindran 

 
 

Konings-groep 
o.l.v. Clemens van Soest  
Luka Sladoje 
Dennis Kramer 
Pieter Wesseling 
Dani Bickes  

Dame-groep 
o.l.v. Levi Truijers 

Luci Bussmann 
Veerle Sepers 
Joost Vlagsma 

Samuel Grundeken 
 
    

Pion-groep   
o.l.v. Dianne Guis en … (vacature)      
Dennis de Castro  
Hidde van Berkum 
David Grigoryan 
Koen Bakker 

Dylan Gieskens 
Babet Meskers 
Isabelle Dekkers 
Fabian Bouwmeester 

Dana Korbee 
David Klintian 
Mila Korbee 

 
 
 

Bedankt als lid 
 

Wie missen we aan het begin van dit nieuwe seizoen? 
Tjeerd de Langen   Joris de Langen   Daphne Hogendoorn 
Stefan Vleming   Maud Vink    Pepijn van Oort  
Sebastiaan Genemans  Niels Huisman    Joaquin Geense  
Stijn Bavelaar    Samuel Dekkers   Alesha Versteegen  
Milenka Versteegen   Jochem Griffioen    
 
We hopen dat ze een leuke tijd hebben gehad bij onze club en dat ze in de 
toekomst nog vaak een potje zullen schaken!  
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Ook komend seizoen worden door SV Leiderdorp aantrekkelijke trainingen 
aangeboden. Deelname aan training is bij SV Leiderdorp niet verplicht, maar wordt 
wel van harte aanbevolen. Schaken wordt steeds leuker naarmate je het beter kunt!  
 

Stap 1 
De lesstof van stap 1 komt aan de orde door middel van werkbladen. Op de 
clubavonden, elke woensdag, oefenen de kinderen van 18.45 tot 19.00 uur met de 
spelregels en de basisvaardigheden. Een korte uitleg op het demonstratiebord vormt 
vervolgens de overgang naar het spelen van één of meer partijen. Alle beginners nemen 
hier automatisch aan deel. Aan deze lessen zijn geen extra kosten verbonden. 
 

Stap 2 
De lesstof van stap 2 komt aan de orde door middel van het betreffende lesboek. Elke 
woensdag van 18.30 (!!) tot 19.00 uur wordt er les gegeven, inclusief instructie en 
huiswerk. Kosten: € 30,- per seizoen 
 

Stap 3 
De lesstof van stap 3 komt aan de orde door middel van het betreffende lesboek. 
Oudere jeugdspelers gaan één-op-één of één-op-twee aan het werk met uw kind. Elke 
woensdag van 18.30 (!!) tot 19.00 uur wordt er les gegeven, inclusief instructie en 
huiswerk. Kosten: € 30,- per seizoen.  
 

Stappen 4 en 5 
Vanwege het grote aantal leden op de woensdagavond en de moeilijkheidsgraad van de  
4e en 5e stap, worden deze 2 stappen behandeld in aparte één-op-één trainingen op in 
onderling overleg bepaalde momenten in ‘De Brink’, waarbij oudere sterke jeugdspelers 
de trainingen verzorgen. Naast het stappenplan wordt aandacht geschonken aan 
eindspeltechniek, openingen en het analyseren van de eigen partijen. Onderstaande 
bedragen voor 19 lessen + examen, inclusief lesboek(en) en examengeld    
stap 4                                    € 100,-                
stap 5                                    € 120,-     
stap 6                                    € 140,-    
 

Betaling in termijnen is bespreekbaar. Voor alle duidelijkheid: genoemde lesgelden komen geheel ten 
goede aan de lesgevers. De lesgevers ontvangen namelijk per les een (kleine) vergoeding voor hun 
inspanningen. Over de financiën wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het bestuur van SV 
Leiderdorp. U ontvangt eind september een rekening (stap 2 t/m 6) 
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Inschrijfformulier schaaktrainingen SV Leiderdorp (scheur of knip uit!) 
 
>> Inleveren bij Roald uiterlijk vrijdag 1 september aanstaande! 
 

 
Mijn zoon / dochter ...........................……………............................... wil graag deelnemen 
aan de trainingen van SV Leiderdorp in het gebouw van School Kastanjelaan.  
 
Onze keuze: (maximaal één mogelijkheid aankruisen!) 
 
0     Stap 2 - tijdens de clubavonden, wekelijks van 18.30 tot 19.00 uur €   30,- 
0     Stap 3 -  tijdens de clubavonden, wekelijks van 18.30 tot 19.00 uur      €   30,-  
0     Stap 4 - negentien lessen één uur    € 100,-   
0     Stap 5 - negentien lessen één uur    € 120,- 
0     Stap 6 - negentien lessen één uur    € 140,- 
0     Training op ander moment en andere plaats   prijs in onderling overleg nader te bepalen 

 
Opmerkingen: 
 
………....................................................................................………………………………………….... 
..........................................…………………………………………………………………………………………… 
..........................................…………………………………………………………………………………………… 
  
Na ontvangst van een rekening eind september wordt het verschuldigde lesgeld uiterlijk 
31 oktober 2017 door ons overgemaakt. 
 
 
       
 
 

 
Handtekening: ...................…................................ 
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Begin augustus wordt in het Overijsselse Borne het ONJK gehouden. De organisatie kondigt dit open 
NK aan als “het grootste en leukste meerdaagse jeugdschaaktoernooi van Nederland”. En dat is niet 
voor niets, dit jaar waren er meer dan 300 deelnemers, waaronder ook veel uit België, Duitsland, 
Zweden en zelfs China. Van onze vereniging deden Kiri, Lorin, Quinten, Matthijs en Florian mee.  
 
Kiri en Quinten spelen in de C-groep. Quinten maakt een 
vliegende start door de eerste drie partijen te winnen, 
daarna krijgt hij het zwaarder. Maar Quinten speelt een 
goed toernooi en als enige SVL-er die in de plus eindigt, 
behaalt hij een 24e plaats met 5 uit 9. Kiri begint het 
toernooi tegen een sterke tegenstander, en na een lange 
partij moet ze in hem toch haar meerdere erkennen. Ze 
wordt uiteindelijk 45e met een mooie 4 uit 9.   

 
In de D-groep spelen Lorin en Matthijs. Lorin speelt een sterk toernooi en 
draait bijna het hele toernooi mee in de top 15. Helaas verliest hij de laatste 
partij en mist daardoor net het podium. Hij eindigt knap met 8 uit 13 op een 
13e  plaats. Matthijs begint het toernooi goed en is de eerste dagen ook in 
de top 15 te vinden. Helaas heeft hij de een na laatste dag een offday en 
haalt hij maar een half puntje. Uiteindelijk wordt hij 23e in de D-groep met 7 
uit 13.  
 
Florian speelt in de G-groep. De jongste groepen 
kunnen kiezen voor een half toernooi en Florian speelt 

dus maar 3 dagen. Hij behaalt met 4 uit 9 een 9e plaats in de G-
groep.  
 
Het ONJK staat bekend om het leuke nevenprogramma dat er 
georganiseerd wordt. Zo deed onze jeugd mee met het voetbaltoernooi, 
het snelschaaktoernooi (team van Quinten haalde net niet de finale), en 
natuurlijk de waterglijbaan met popcorn en suikerspinnen. En er was ook nog een FIFA 
toernooi, simultaanschaken en bughousen. Kortom, de organisatie maakt de claim  van 
grootste en leukste meerdaagse jeugdschaaktoernooi meer dan waar, onze jeugd heeft ook dit 
jaar weer veel plezier gehad op het ONJK!  

 
 
 
 
 
  

Door Roelof Salomons 
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Toernooi agenda 2017/2018 
 
 

 

NJCC ACD 1e speelronde Den Bosch Za 9 sep 

Grand Prix 1 Leiderdorp Za 23 sep 

NJCC ACD 2e speelronde Den Bosch Za 30 sep 

55e Huttontoernooi Rotterdam  Za 14 okt 

Grand Prix 2 OEW Za 21 okt 

NK schoolschaken VO, 
Kwalificatie 1 

Playchess Vr 10 okt 

NJCC AC 3e speelronde Den Bosch Za 11 nov 

Grand Prix 3 LSG Za 11 nov 

ONK Rapid A t/m H + 
Studenten 

Eindhoven Za 18 nov 

NK schoolschaken VO, 
Kwalificatie 2 

Playchess Vr 24 nov 

Kwalificatie NJK AB C-
meisjes 

Amstelveen Vr 1 dec - 
zo 3 dec 

PK E ASC  Za 2 dec 

NK schoolschaken VO, 
Kwalificatie 3 

Playchess Vr 8 dec 

NJCC ABCD  
4e speelronde 

Den Bosch Za 9 dec 

Teamfinale NK 
schoolschaken VO 

Wijk aan Zee Vr 12 jan 

Tata Steel Chess Wijk aan Zee Vr 12 jan -
Zo 28 jan 

Grand Prix 4 Philidor Za 20 jan 

Schoolschaak 
Leiderdorp, dag 1 

Leiderdorp Di 23 jan 

Schoolschaak Leiderdorp 
dag 2 

Leiderdorp Di 30 jan 

PK ABCD dag 1 Leiderdorp Za 10 feb 

PK ABCD dag 2 Leiderdorp Zo 11 feb 

PK ABCD dag 3 Leiderdorp Zo 18 feb 

Daniel Noteboom 
Toernooi 

Leiden Vr 23 feb -
Zo 25 feb 

Grand Prix 5 Voorschoten  Za 24 feb 
 

 

Kwalificatie NJK AB C-
meisjes (3 zaterdagen) 

Rotterdam Za 24 feb - 
Za 17 mrt  

LeiSB ½ Finale 
Basisscholen 

Stormpionnen Wo 14 mrt 

JCC E Voorschoten Za 17 mrt 

LeiSB Finale 
Basisscholen 

Stormpionnen Wo 28 mrt 

NK E Waalwijk Vr 30 mrt + 
Za 31 mrt 

Grand Prix 6 Voorhout Za 7 apr 

Voorronde NK 
schoolteams gr. 3-5 

LSG Wo 11 apr 

Scholierentoernooi 
Leiderdorp 

Leiderdorp Wo 11 apr 

PK FGH (pupillendag) OEW Za 14 apr 

LeiSB Meisjestoernooi OEW Wo 25 apr 

NK ABC Assen Zo 29 apr - 
Za 5 mei 

NK D Rijswijk Do 10 mei - 
Za 12 mei 

Grand Prix 7 Kudelstaart Za 19 mei 

NK E-teams Naaldwijk Za 26 mei 

JCC CD (2 dagen) OEW Zo 27 mei + 
Zo 3 jun 

NK Basisscholen dag 1 Nijmegen 
(optie) 

Za 2 jun 

NK Basisscholen dag 2 Nijmegen 
(optie) 

Za 9 jun 

NK Basisscholen groep 
3, 4, 5 

Nijmegen 
(optie) 

Za 16 jun 

Grand Prix 8 Alphen a/d Rijn Za 16 jun 

NK FGH (pupillendag) Meppel Za 23 jun 

4e LeiSB 
Jeugdweekend 
toernooi 

Leiden Za 30 jun + 
Zo 1 jul 
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Clubprogramma seizoen 2017 / 2018  
 
 

Augustus 

23 aug - startavond, vierkampen 
30 aug - nazomercompetitie 1e ronde 
               (achtkampen) 
 

September 

06 sep - nazomercompetitie 2e ronde 
13 sep - nazomercompetitie 3e ronde 
20 sep - nazomercompetitie 4e ronde 
27 sep - nazomercompetitie 5e ronde 
 

Oktober 

04 okt - nazomercompetitie 6e ronde 
11 okt - nazomercompetitie 7e ronde 
18 okt - vakantie! géén schaken! 
25 okt - herfstcompetitie 1e ronde    
               (achtkampen) 
 

November 

01 nov - herfstcompetitie 2e ronde 
08 nov - herfstcompetitie 3e ronde   
15 nov - herfstcompetitie 4e ronde 
22 nov - herfstcompetitie 5e ronde  
29 nov - herfstcompetitie 6e ronde 
 

December 

06 dec - herfstcompetitie 7e ronde 
13 dec - inhalen / snelschaken 
20 dec - géén schaken (kerstviering Kastanjelaan) 
27 dec - vakantie! géén schaken! 
 

Januari 
03 jan - vakantie! géén schaken! 
10 jan - wintercompetitie 1e ronde 
                (teamschaken) 

17 jan  - wintercompetitie 2e ronde 
24 jan - wintercompetitie 3e ronde 
31 jan - wintercompetitie 4e ronde 
 

Februarir 

07 feb - wintercompetitie 5e ronde 
14 feb - wintercompetitie 6e ronde 
21 feb - wintercompetitie 7e tonde 
28 feb - vakantie! géén schaken!   
  

Maart 

07 mrt - voorjaarscompetitie 1e ronde (achtkampen) 
14 mrt - voorjaarscompetitie 2e ronde  
21 mrt  - voorjaarscompetitie 3e ronde  
             (hoogste twee groepen snelschaken) 

28 mrt - voorjaarscompetitie 4e ronde 
 

April 
04 apr - voorjaarscompetitie 5e ronde 
11 apr - voorjaarscompetitie 6e ronde 
18 apr - voorjaarscompetitie 7e ronde 
25 apr - inhalen / snelschaken 
 

Mei 
02 mei - vakantie! géén schaken! 
09 mei - vakantie! géén schaken! 
16 mei - zomercompetitie, ronde 1 (battlechess) 
23 mei - zomercompetitie, ronde 2 
30 mei - zomercompetitie, ronde 3 
 

Juni 
06 jun - zomercompetitie, ronde 4 
13 jun - zomercompetitie, ronde 5 
                (inhalen/finales "battlechess"/snelschaken) 

20 jun - inhalen  /snelschaken / examens 
27 jun - slotavond  
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Puzzels & Pret 
 
Onderstaande oefeningen kun je alleen spelen, maar ook met een vriend. Of speel om 
en om met zwart en wit. De snelste is de winnaar! 
  
   
 
Speel deze ook  

1 leger vs 1 koning 

 
Deze strijd mag niet langer dan 10 zetten 

duren. Hint: de dame en 2 andere stukken, 

moeten genoeg zijn 

Muur van pionnen 

 
Mat zetten in minder dan 10 zetten is zeer 
goed, meer dan 20 dan ben je langzaam. 
Hint: offeren van een stuk is meestal het 

snelst. Speel je met zwart, zet dan niet teveel 
pionnen naar voren. 


