
Basisschoolkampioenschappen 

gemeente Zuidhorn én Grootegast 2016 
 
19e Kampioenschap schaken voor basisschoolteams 
prooi voor de Borgstee.  

Op woensdagmiddag 20 januari werden de jeugdige schakers uit de gemeenten 

Grootegast en Zuidhorn verwacht in ‘de Gasthorn’. Deze middag viel net tussen de korte 

ijsperiode en de opkomende griepepidemie in zodat er ruim 80 kinderen kwamen om hun 

kunsten op het schaakbord te vertonen. Dit onder de toeziende ogen  van de ervaren 

wedstrijdleiders. Na een korte uitleg van de huisregels ging de eerste ronde van start. 

Enkele kinderen maakten korte metten met hun tegenstanders terwijl anderen  rustig de 

tijd namen om een plan uit te broeden. Iedere ronde duurde 25 minuten, waarna de 

wedstrijdleiding bij enkele partijen een oordeel mocht vellen over de ontstane stelling. 

Geen of weinig verschil en heel onduidelijke stellingen werden beoordeeld als een 

gelijkspel, terwijl overzichtelijke stellingen met groot materiaal voorsprong voor een van 

beide spelers er een winnaar werd aangewezen.  Hierna konden de teamuitslagen 

verwerkt worden. Na een viertal ronden kwamen de favorieten boven drijven. De 

Borgstee 2 en 1, De Borgh 1 en Rehoboth 4 hadden een kleine voorsprong genomen op 

de rest van het veld en één van hen zou waarschijnlijk met de hoogste eer gaan strijken. 

De jongens van de Borgstee hadden blijkbaar iets meer routine in huis en wonnen de 

laatste twee ronden, De Borgh 1 kon zich in de subtop handhaven door een gelijkspel, 

terwijl Rehoboth 4 terugviel door 2 achtereenvolgende nederlagen en zelfs nog 

gepasseerd werden door de Brug en Windroos 1. Wel mochten zij zich kampioen noemen 

van de gemeente Grootegast. De winnaar van het toernooi werd tenslotte De Borgstee 2, 

met slechts 1 gelijkspel en een overwinning op de grote broer Borgstee 1. Een tweetal 

spelers wist deze middag alle partijen te winnen nl: Sophie Bekkering van Rehoboth 4 en 

Fabian Huisma van de Borgstee 1. Na de prijsuitreiking, medailles voor de spelers van de 

eerste drie teams en de wisselbeker voor de Borgstee, konden we terugzien op een 

gezellige en sportieve middag 

EINDSTAND  

PL Name MP BP 

1 De Borgstee 2 11 17.5 

2 De Borgstee 1 10 18.5 

3 De Borgh 1 8 16.5 

  De Brug 8 14.0 

  De Windroos 1 8 13.0 

6 Rehoboth 4 7 15.0 

  De Windroos 2 7 14.0 

  De Borgh 2 7 13.0 

  De Windroos 3 7 13.0 

  Rehoboth 2 7 10.0 

11 Rehoboth 3 6 14.5 

  De Triangel 6 12.5 

13 Het Anker 2 5 12.0 

  Jan Kuipers 5 11.0 

  Het Anker 1 5 10.5 

16 De Adeborg 4 8.5 



17 Rehoboth 1 3 9.5 

  De Windroos 4 3 7.0 

19 Het Anker 3 2 4.5 

20 Het Anker 4 1 5.5 

 

Ronde verslagen per team >>   

Fotoalbum 

 

of link naar http://www.hetschaakkwartier.nl/schoolschaken.htm 
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