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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
Battle-chess groep A:
Battle-chess groep B:
Grootmeester John van der Wiel-groep:
Grootmeester Jan Smeets-groep:
Koningsgroep:
Pion-groep:

Frieda Arnold, Wim Kentstra
Mehrdad Hooshangi, Kondrat Ninikashvili
Frans van Berkum, Joël van der Werf
Ron van der Waals
David Koster
Clemens van Soest, Levi Truijers
Praida van Soest, Dianne Guis

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 2 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
Veel korte verslagen en nieuwtjes deze keer! Het is de tijd van de Nederlandse
kampioenschappen en onze club is goed vertegenwoordigd op de verschillende
toernooien. Je leest erover in je favoriete (want enige) clubblad!
Ook een interview met superstijger Luka en nieuws over de oudere jeugdleden
die in de volwassen competitie mee draaien. Wat goed dat we in alle groepen
talent hebben bij ons cluppie!
Natuurlijk ook aandacht voor de laatste Grand Prix en onze eigen clubcompetitie.
Wat was het weer spannend. Tot in de laatste potjes, en boven in de top zelfs een
barrage om de clubkampioen te bepalen!
Dank aan iedereen die een stukje of fotootje heeft opgestuurd! Blijf dat doen!
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Grand prix 6: Voorhout
In de periode na de vorige Kleine Kwaliteit, is er maar één Grand Prix geweest en wel die
van De Vrijpionnen, de club uit Voorhout. Zaterdag 7 april was een zonovergoten dag en
dan is het genieten geblazen bij de ruime school met uitgebreide voetbalmogelijkheden,
waar het toernooi werd gehouden. Ouders genoten van de zon, onze helden schaakten
gedreven.
Groep 2: Katja (links voor) werd 4e en Bas (rechts achter) werd 8e

Groep 4: Maxime (niet in beeld) werd 2e

Bas

Katja
want Maxime had net een ronde vrij
Tim

Groep 5: Tim (2e van links) werd 5e

Guido

Banjer, de schaakhond en
mascotte was ook mee
Paul
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Groep 7: Guido (links voor) werd 2e en Paul (links achter, verscholen
achter de dame met het blonde haar) werd 6e

Groep 8: Dani (links achter) werd 1e (!!!), Benjamin (2e van rechts)
werd 3e, Damien (niet in beeld want ronde vrij) werd 5e. Benjamin’s
moeder Maria (rechts bij het raam) zit ondertussen lekker in het
zonnetje te soezen….

Damien: ronde vrij
Groep 9: Suze (rechts voor) werd 6e.

Benjamin
Dani

Babet

Dylan

Suze
Groep 14: Babet (links voor) werd 5e en speelt hier tegen
Dylan (links voor) die 8e werd. Ook Dylan’s moeder
Melanie (links achter) zat in het zonnetje te soezen…
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NK ABCD - Verslag van onze helden
De Nederlandse Jeugd Schaak Kampioenschappen voor de
categorieën A,B, C en D zijn inmiddels achter de rug. Met als
opvallendste uitkomst een oppermachtige Machteld van Foreest
die kampioen werd bij zowel de D als de C categorie.
Vanuit de Leidse schaakbond waren er veel plekken te verdelen bij het NK
D. Het was daarom een zonnig en een gezellig weekend in Rijswijk. Voor
alle spelers een hele goede ervaring en een mooie kans om tegen
uitdagende schakers te spelen. Met een opvallende en zeer goede
prestatie van Lorin Arnold: hij eindigde op een gedeelde 5e plaats! Op
basis van weerstandpunten werd hij uiteindelijk 8e op de ranglijst.
Daarmee verdiende hij een plek op het podium en een beker. Bij de
meisjes deed Katja Venema het goed: zij eindigde gedeeld 8e en op basis
van weerstandpunten werd zij uiteindelijk 13e. Matthijs Salomons
tenslotte eindigde op de 41 positie.
Bij de A categorie scoorde Joël van der Werf een 15e plek, net als Kiri Arnold die bij de
meisjes in de B categorie meedeed.

Schoolschaken regio finale
De Leidse regiofinale voor het schoolschaken is inmiddels achter de rug. SV Leiderdorp
heeft stevig bijgedragen aan de strijd met afvaardigingen in de teams van de
Kastanjelaan, de Hobbitburcht en OBS Anne Frank. Aanvoerder van Kastanjelaan 1 was
Luuk Hardy. Zijn team moest helaas genoegen nemen met een plek in de troostfinale.
Katja en Maxime scoorden wel hoge ogen en werden met het team van OBS Anne Frank
tweede. En Lorin en Rhys met de Hobbitburcht werden 4e. Zij
plaatsen zich daarmee samen met de scholen De Vink (3e) en de
Lorentzschool (1e) voor de landelijke finale van het NK Schoolschaken.
Gefeliciteerd allemaal!
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Twee E teams naar NK!!
Schaken is een individuele sport, maar er is toch een manier om met een team te spelen:
de viertallen competitie. Je speelt met 4 spelers verdeeld over 4 borden tegen een ander
viertal. Het team met de meeste winstpartijen wint. Simpel toch? In de categorie E (t/m
10 jaar) werd in de Leidse regio gestreden om de regionale titel op zaterdag 18 maart. Er
streden maar liefst 3 (drie!) teams van SV Leiderdorp mee tussen de in totaal 12 teams.
En hoe!
Leiderdorp 1 (Maxime Venema, Rhys Arnold, Milan Hooshangi en Paul van Doesum)
haalden de tweede positie en Leiderdorp 2 (Victor Sanders, Dani Bickes, Joris
Vorstenbosch en Benjamin Koster) werd verrassend derde! De 1e plek was voor Op Eigen
Wieken 1. De beste vier teams mogen bovendien meestrijden op het NK voor E-teams
eind mei in Naaldwijk! Top prestatie dus van onze club.
Overigens deed ook Leiderdorp 3 (Kenji van der Waals, Navin Ravindran, Mathis du Rieu
en Suze Venema) het niet slecht: ze eindigden als tweede in poule B.
Leiderdorp 1
v.l.n.r. Paul, Milan, De Beker, Maxime en Rhys

Leiderdorp 2
v.l.n.r. Benjamin, Victor, De Beker, Joris en Dani

Boks! Schaken is opeens een teamsport

Kenji

Ravin

Mathis
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Suze

Jeugdteams in de competitie
Jeugdteams spelen ook mee in de volwassencompetities op doordeweekse avonden; de wedstrijden zijn
daar op aangepast: iets eerder beginnen, iets kortere speelduur. Maar zelfs dan kan het dan nog laat
worden. Zeker als je dan ook nog eens een uitwedstrijd ver weg hebt…

Leiderdorp 3 speelt in de 3e klasse. De spelers zijn Quinten Salomons, Lorin Arnold,
Marc Kentstra, Bauke Schenkelaars, Thomas Kentstra, Kiri Arnold en Matthijs Salomons.
Teamleider is Roelof Salomons.
Leiderdorp 5 speelt in de 4e klasse. De spelers zijn Lucas Schädler, David Sonneveld,
Björn van Houdt, Ischa Versteegen, Lodewijk van der Putter, Jelmer van de Kamp en
invallers Roald Vahl en Luuk Hardy. Teamleider is Nicolette Schädler.
Leiderdorp 5 met v.l.n.r. Lucas, David, Roald (alias de benjamin) Vahl, Ischa, Jelmer en Luuk

HUH?

Leiderdorp 3 heeft het dit jaar wel bijzonder spannend gemaakt. Tot de laatste
wedstrijd werd gestreden om het kampioenschap van de Leidse Schaakbond. Helaas
ging het op vrijdag de 13e net mis. In de kampioenswedstrijd werd verloren van de
buren van het Leidsche Schaakgenootschap (LSG). Die waren dit jaar nog echt een
maatje te groot. Teamleider Roelof zegt: “Al met al was het een topseizoen waar het
niveau alleen maar omhoog is gegaan. Door te spelen en door de trainen met Wim en
Stefan. Maar wie in deze competitie slechts 1 verliest, 1 remise speelt en 5 wint, die
heeft goed gedaan: Hulde!”
Leiderdorp 5 deed het trouwens al net zo goed in hun klasse; ze eindigden als 2e! Een
zeer goede prestatie. Eervolle vermelding is er voor Lucas Schädler die op bord 1 alles
won.
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SV Leiderdorp trots op voormalig jeugdlid
Voormalig jeugdlid Jeroen Kampschreur heeft tijdens de Paralympische Spelen in
Pyeongchang (Zuid-Korea) een gouden medaille gewonnen op de supercombinatie. De
18-jarige zitskiër was de snelste op de combinatie van de super-G en de slalom.
Jeroen was in 2009 en 2010 ruim anderhalf jaar actief op onze jeugdafdeling. Jeroen
mist zijn beide onderbenen, maar dat was bij het schaken geen handicap! Enkele oudere
jeugdleden weten zich dat mannetje in zijn rolstoel nog wel te herinneren.

Jeroen in actie, maar niet bij een schaaktoernooi!

Luci scoort op meisjestoernooi LeisB
Op woensdag 25 april organiseerde de Leidse Schaakbond LeiSB het
jaarlijkse meisjestoernooi voor alle basisschool meisjes uit de regio.
Het was een erg gezellig en zeer geslaagd toernooi. En niet
onbelangrijk: Luci Bussmann wist daar in de dame groep de 1e prijs te
pakken! Babet Meskers werd 2e in de rokade groep en Kim Dalmolen
5e in de Toren groep.

Wist je dat?
"Vrouwen kúnnen niet schaken", poneerde de Nederlandse grootmeester Jan
Hein Donner in 1968 in een tijdschrift. Onzin toch? Maar waarom schaken er
zo weinig vrouwen? "Omdat de dames iets beters te doen hebben",
antwoordde ex-wereldkampioen Max Euwe op deze vraag. ☺
Feit is dat maar ongeveer 5% van de clubschakers vrouwelijk is. Onder de
jeugd ligt dat inmiddels al veel hoger (ongeveer 16%), misschien wel dánkzij
de stimulans van aparte meisjestoernooien. In de jeugdcategorie winnen
inmiddels de meisjes vele gemengde toernooien (Nederlands kampioen
Machteld van Foreest is een mooi voorbeeld). Dus schaken kúnnen ze zeker!
En winnen ook! Kijk maar eens bij de uitslag van de clubcompetitie…
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Meer van…
In de rubriek deze keer Luka Sladoje, de snelste
stijger van dit seizoen. Hij begon het jaar in de
koningsgroep. Drie keer won hij in zijn groep en
steeg daarmee naar de Jan Timman groep! Tijd
voor een kennismaking.
Luka Sladoje is 9 jaar en zit in groep 6 van de
Willem de Zwijgerschool in Leiderdorp.
Zijn favoriete vak is Rekenen!
Waarom ben je gaan schaken en wanneer?
Mijn opa en twee ooms schaken ook en omdat ik het leuk vond ben ik ook met schaken
begonnen. Zij spelen elke dag met elkaar via de app Social Chess en ik doe daar nu sinds
anderhalf jaar ook aan mee. Ik doe een aantal zetten per dag en zoek nog vriendjes die
tegen mij willen spelen (Sven of Mathis?!)

blub

Schaak je ook buiten de club en met wie?
Ik schaak wel eens op school. En als ik naar mijn opa toe ga met
mijn opa.
Heb je nog andere hobby’s?
Ik vind heel veel leuk dus zit ik op bridge, schaken,
judo, krav maga en ben net klaar met mijn diploma snorkelen 3. Op
zaterdag zit ik ook op de scouting! Verder vind ik Lego erg leuk, lees ik
graag dubbelpockets van Donald Duck, speel ik buiten met mijn vrienden
(voetballen en tafelen) en speel ik graag Fortnite en Minecraft op de ps4!
Wat is je leukste prijs tot nog toe?
Ik ben blij met elke prijs! Maar de mooiste prijs vind ik het Chinese
paardje wat ik heb gewonnen.
Wat doe je tussen wedstrijden door?
Met vrienden spelen (het liefst buiten) en Duckies lezen. Ik neem altijd
een flesje water mee en eet graag kauwgom.
Heb je een schaakdoel (wat zou je nog willen bereiken met schaken)?
Heel ver komen en laten zien hoe leuk schaken is aan alle mensen en kinderen.

9

Uitslag Voorjaarscompetitie
Pfff, ik moest
werken als een
os, man!

Pfff, ze
ontsnapte me
als een kat, ja!
man!

Wereldkampioen Max Euwe-groep
1. Katja Venema
5½ (barrage)
2. Osman Zarbi
5½ (barrage)
3. Floris Dekker
5
4. Maxime Venema
4½
5. Erik Klintian
2½ (SB)
6. Bas Langendoen
2½ (SB)
7. Just de Weerd
2
8. Luuk Hardy
½

De strijd om de Blauwe Koning wisselbokaal is nog nooit zo spannend
geweest. Een maximaal lange barrage gaf de doorslag: Katja wint!

Tijm-en van Ber-kum
Tijm-en van Ber-kum
Tijm-en van Ber-kum!!

Grootmeester Anish Giri-groep
1. Tijmen van Berkum
5
2. Guido Meskers
4
3. Jens Passchier
2
4. Martijn Hogendoorn
1
Tijmen wint in de Anish Giri groep. Guido zat hem op de hielen!

Grootmeester Loek van Wely-groep
1. Tim Hoogervorst
24
2. Rhys Arnold
23
3. Emma Wolters
16 (o.r.)
4. Tim Harbrecht
16 (o.r.)
5. Milan Hooshangi
10 (SB)
6. Victor Sanders
10 (SB)
7. Jelte Sepers
7
8. Damien Vogelpoel
6
Loek van Wely-groep: Tim en Rhys oppermachtig. Tim oppermachtiger.
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Grootmeester John van der Wiel-groep
1. Navin Ravindran
16
2. Julia Wolters
14
3. Dani Bickes
12 (SB)
4. Pieter Wesseling
12 (SB)
5. Isabelle Dekkers
5
6. Luci Bussmann
1

John van der Wiel-groep:
Navin is nummerrrrrrrrrrrrooooo uno!

Grootmeester Jan Timman-groep
1. Paul van Doesum
25
2. Joris Vorstenbosch
20
3. Benjamin Koster
17 (o.r.)
4. Sven Nederpel
17 (o.r.)
5. Kenji van der Waals
16
6. Luka Sladoje
11
7. Olivier Canter Visscher
6
8. Gabriël Kalkhuis
0

Jan Timman-groep:
Paul staat eenzaam aan de top!
(Joris probeerde het wel)

Grootmeester Jan Smeets-groep
1. Kristina Hoekstra
16
2. Suze Venema
10 (o.r.)
3. Mathis du Rieu
10 (o.r.)
4. Dennis Kramer
8 (o.r.)
5. Norah van der Krogt
8 (o.r.)
6. David Klintian
8 (o.r.)

Jan Smeets groep:
Kristina schiet met scherp!

Koning groep
1. Babet Meskers
2. Veerle Sepers
3. Samuel Grundeken
4. Hidde van Berkum
5. David Grigoryan
6. Dennis de Castro
7. Dylan Gieskens
8. Fabian Bouwmeester

Koning groep:
Super Bi-Ba-Babet slaat opnieuw toe!
En hoe!

Pion groep
1. Mirthe Snelderwaard
2. Thijs Snelderwaard
3. Marijn Boudewijn
4. Luuk de Kler
5. Kim Dalmolen
6. Thijs Melief
7. Björn
8. Louise

18
13
12
9
8
7
5
2

Pion groep:
Oorlog bij de familie Snelderwaard:
Mirthe verslaat Thijs!
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25
20
19
14
11
9
7
6

Indeling Zomercompetitie
Bekertoernooi “Battle-chess”

Grootmeester John van der Wiel-groep:
Kristina Hoekstra
Suze Venema
Mathis du Rieu
Dennis Kramer
Isabelle Dekkers
Luci Bussmann

Grootmeester Jan Smeets-groep:
Norah van der Krogt
David Klintian
Babet Meskers
Veerle Sepers
Samuel Grundeken
Mirthe Snelderwaard

Konings-groep:
Thijs Snelderwaard
Hidde van Berkum
David Grigoryan
Dennis de Castro
Dylan Gieskens
Fabian Bouwmeester

Pion-groep:
Marijn Boudewijn
Luuk de Kler
Kim Dalmolen
Thijs Melief
Björn
Louise
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Hoe werk RATING?
In het schaken krijg je, als meespeelt met officiële wedstrijden zoals een Grand Prix, een
rating van de KNSB, de Koninklijke Nederlandse Schaak Bond. Een rating is een
getalletje tussen pak ‘m beet 100 en 3000 dat je speelsterkte weergeeft. De KNSB houdt
een volwassenrating bij en een jeugdrating. Wanneer de rating van 2 spelers hetzelfde
is, dan hebben beide spelers (volgens hun rating) evenveel kans op de overwinning.
Wanneer er 125 punten verschil tussen zit dan heeft degene met de hogere rating 2 x
zoveel kans om te winnen dan zijn tegenstander. Zit er 240 punten verschil tussen, dan
heeft degene met de hogere rating 4 x zoveel kans om te winnen. Dit is natuurlijk
allemaal theoretisch, maar het geeft aan hoe het ongeveer werkt.
Vier keer per jaar is een nieuwe, verse ratinglijst te vinden op schaken.nl. Bij de
liefhebbers een moment waar altijd met spanning naar wordt uitgekeken. In de
tienergroep hebben de spelers ook een volwassen rating, omdat ze spelen in
competities voor volwassenen. Die rating is inmiddels voor hen meer van belang.

Mijn rating?
Dat weet ik niet. Hij
springt nogal op en neer.

Het leuke is dat je ook de ratinglijst voor een club kan bekijken. In mei 2018 zijn de KNSB
ratings van onze topspelers als volgt:
Top 10 obv jeugdrating
Quinten Salomons
Marc Kentstra
Lucas Schädler
Bauke Schenkelaars
Kiri Arnold
David Koster
Thomas Kentstra
Lorin Arnold
David Sonneveld
Levi Truijers

Cat.
B
C
B
A
C
B
C
D
C
B

Top 10 obv volwassen rating
Cat. Rating
Rolf Corstjens
A
2097
Joël van der Werf
A
1887
Quinten Salomons
B
1718
Sarah van Rooden
A
1601
Marc Kentstra
C
1600
Emily Mes
A
1551
David Sonneveld
C
1540
Bauke Schenkelaars
A
1508
Lorin Arnold
D
1505
Kiri Arnold
C
1498

Rating
1735
1571
1503
1486
1433
1389
1371
1249
1237
1196
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Toernooi agenda
Grand Prix 7
NK E-teams
JCC CD (2 dagen)
NK Basisscholen dag 1
NK Basisscholen dag 2
NK Basisscholen groep 3, 4, 5
Grand Prix 8
NK FGH (pupillendag)
4e LeiSB
Jeugdweekend toernooi

Kudelstaart
Naaldwijk
OEW
Gouda
Gouda
Gouda
Alphen a/d Rijn
Meppel
Leiden

Za 19 mei
Za 26 mei
Zo 27 mei + Zo 3 jun
Za 2 jun
Za 9 jun
Za 16 jun
Za 16 jun
Za 23 jun
Za 30 jun + Zo 1 jul

Programma seizoen 2017 / 2018
Mei
16 mei - zomercompetitie, ronde 1 23 mei - zomercompetitie, ronde 2 30 mei - zomercompetitie, ronde 3 -

Battlechess
Battlechess
Battlechess

Juni
06 jun
13 jun
20 jun
27 jun

- zomercompetitie, ronde 4 - Battlechess
- zomercompetitie, ronde 5 - Inhalen/finales "battlechess"/snelschaken
- inhalen /snelschaken / examens
- slotavond
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Puzzels & Pret
Toren +2 vs Toren

Twee tegen één

Dit spelletje is moeilijker dan het lijkt. De
witte koning en pionnen moeten gezamenlijk
aanvallen en de zwarte koning niet een
blokkade op laten werpen. De toren kun je
beter op afstand gebruiken: wit vanaf de
zijkant en zwart vanachter de pionnen. Als je
een pion verlies, wordt het meestal remise.

Dit eindspel moet altijd in winst eindigen.
Maar wit moet goed bepalen wanneer hij
pionnen inruilt of blokkeert.
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