
Jaarverslag NOSBO jeugdzaken 2019-2020 

Natuurlijk zal ook het het NOSBO jeugdseizoen 2019-2020 de geschiedenis ingaan als 

het coronajaar. In augustus 2019 was er nog geen vuiltje aan de lucht. Drie NOSBO 

jeugdleden namen toen deel aan het EK-jeugd in het Tsjechische Bratislava. Groninger 

Combinatie spelers Eelke de Boer (Open16) en Machteld van Foreest (G12) behaalden 

respectievelijke een verdienstelijke achtste en negende plaats.   

Het jeugdseizoen in het NOSBO gebied startte met een heuse schaakinterland tussen 

Nederland en Duitsland in het vestingplaatsje Bourtagne. Een geslaagd festijn en “we” 

wonnen uiteindelijk met grote cijfers: 32-18. Vermeldenswaard was de deelname van 

een achtal jeugdschakers uit Uganda die op uitnoding van Schaakclub Hoogeveen een 

week lang in Drenthe op schaakvakantie waren. 

Na het traditionele Stappenkampioenschap nam in het najaar de GP-cyclus een 

aanvang: Hoogeveen, Lytje Willem Schiermonnikoog, Chessfestival, Ten Boer, waarna 

Emmen in februari de achteraf twijfelachtige eer genoot de laatste GP van het seizoen 

te hebben georganiseerd. De top drie van het (afgebroken) GP eindklassement: 1 Sono 

Folkers (Matadoren), 2 Matei Crismaru (Paardensprong), 3 Ivar Wieringa (Ten Boer). 

In oktober was de NOSBO weer eens deelnemer aan het landelijke Hutton toernooi. 

Vier teams togen naar Hoorn waar voor hen deelnemen belangrijker bleek dan winnen. 

Aan de andere kant van de wereld speelde Jonas Hilwerda (SGS Staunton) op dat 

moment het Jeugd WK in Mumbai (India). In het najaar vonden uiteraard de NK’s voor 

jeugdteams plaats, nu niet meer in Den Bosch maar in Rotterdam. De vijfde plaats van 

Assen C1 in de Meesterklasse C en de tweede plaats van Talententeam JSN A2 in de 

Promotieklasse A mogen worden gememoreerd als meest opvallende prestaties. Als 

derde verheugende feit uit deze periode mag de samenstelling van het Talentteam 

Noord worden genoemd dat onder de vlag van Jeugdschaak Noord zijn debuut maakte 

in de reguliere KNSB competitie.  

De buren van de FSB hadden met hun – soms bekritiseerde – opeengepropte 

winterprogramma een vooruitziende blik: hun GP-cyclus kon zonder enig probleem 

worden uitgespeeld. Troost voor de NOSBO, de ereplaatsen waren alle voor spelers uit 

haar regio: 1 Deen van de Kolk (Groninger Combinatie), 2 Sono Folkers (Matadoren), 

en 3 Abe Smeding (Matadoren). De gezamenlijke afsluitende GP kon uiteraard geen 

doorgang vinden. 

Evenals een jaar eerder werden in het eerste weekend van het  nieuwe jaar de PJK 

gehouden in Hoogkerk. Het aantal deelnemers was hoog en het veld sterk. Machteld 

van Foreest pakte bij de Jeugd (en dus ook de Meisjes) de titel in de AB- en C-groep. 

De D- en E-titel in de Jeugdcategorie waren voor respectievelijk Tommasso Cioffi en 

Ghilon Etienne (beiden Matadoren). Bij de Meisjes waren die voor Eli Alia Jorritsma (SC 

De Paardensprong) en Sarah Schipper (SC Ten Boer). 

De voorronden van de Basisschoolkampioenschappen werden overal in de regio 

afgerond. Net toen de halve finales in maart gepland stonden sloeg het virus toe. Op 



nationaal niveau werden BSK finales online gespeeld waar voor zover bekend geen 

noordelijke teams aan meededen. 

Als allerlaatste normale jeugdschaaktoernooi in het NOSBO gebied staat voorlopig het 

Paardensprong toernooi van 29 februari in de boeken. Dat was dus op de valreep. Léon 

Niemeijer (SC Assen) en Pieter van Nes (SC De Paardensprong) kroonden zich tot 

winnaars. 

Het coronavirus legde vanaf maart het schaakleven plat. Het duurde even maar na 

enige tijd kwam het online schaken tot leven. Martijn Hardeman bleek een uitmuntend 

organisator van grootschalig jeugdschaak op het online Lichess platform. Een nieuw 

toernooi werd geboren: het Noordelijk Online Jeugdschaakkampioenschap (NOJK). 

Deelname stond open voor jeugdschakers uit de drie noordelijke provincies. Na een 

cyclus van drie toernooien in de maanden mei en juni waren dit de kampioenen: Sven 

Broersma (AB, Twee Kastelen), Léon Niemeijer (C), Noël Koene (D, SC Hoogeveen), 

Elia Alia Jorritsma (E), Ghilon Etienne (F), Deen van der Kolk (G) en Wart Koopman (H, 

clubloos). 

In de slipstream van het NOJK werd ook het NOSBO kampioenschap FGH – dat in april 

moest worden afgelast - online georganiseerd. De titels waren voor Ghilon Etienne (F 

Jeugd), Imara Hardeman (F Meisjes, SC De Paardesprong),  Deen van der Kolk (G 

Jeugd), Oliver Chiu (H Jeugd, SC Haren) en Azadeh Sprong (H Meisjes, SC De 

Paardensprong).  Dat online schaken ook zijn voordeel kan hebben bleek uit het feit 

dat vanuit het FSB-gebied ook werd deelgenomen aan dit toernooi in de strijd om haar 

eigen FGH titels. 

Geen enkele van de individuele Jeugd NK’s konden op normale wijze worden gehouden. 

De KNSB organiseerde daarop voor alle categorieën vervangende online toernooien. 

Hier liet de NOSBO nadrukkelijk van zich spreken (mogelijk zelfs de beste presterende 

regionale bond?). Op het NK ABC online van 1 mei sleepte Loek van der Hagen 

(Groninger Combinatie) de titel bij de B-Jeugd in de wacht. Eelke de Boer werd tweede 

in de A-Jeugd, Marline Waardenburg (SC Het Kasteel) derde bij de AB-Meisjes, en 

Machteld en Nanne van Foreest (Groninger Combinatie) gedeelde derde in de C-Jeugd. 

Het NOSBO jeugdseizoen werd op 20 juni daverend afgesloten met een nationale titel 

van het 6-jarige talentje Oliver Chiu die op de online Nationale Pupillendag na een 

bizarre slotpartij (gaat dat zien!) de eerste plaats in de H-categorie voor zich opeiste. 

Internationaal kende het jaar nog een staartje in de vorm van deelname van Jonas 

Hilwerda aan de online editie van de teamwedstrijd om de Glorney Cup waarin hij met 

team Nederland de tweede plaats bereikte. 

Sake Jan de Boer 

 


