Jaarverslag NOSBO Jeugdzaken 2020-2021
Het afgelopen jeugdschaakseizoen stond – net als vrijwel alle andere maatschappelijke activiteiten –
voor een groot deel in het teken van corona. Dat betekent niet dat er niet geschaakt is. Integendeel.
In vogelvlucht een terugblik op dit bijzondere seizoen.
NK-E Waalwijk
Het seizoen begon goed met voor het eerst na de lockdown weer een fysiek toernooi, te weten het
NK-E (t/m 10 jaar) in Waalwijk. Elia Alia Jorritsma (Paardensprong) speelde lang mee om de
meisjestitel, maar verloor op de slotdag een cruciale partij. Toch een fraaie tweede plaats voor haar.
Haar clubgenote Imara Hardeman werd 8e. Ook Sarah Schippers (Ten Boer) weerde zich goed. In de
groep E-algemeen eindigde Ghilon Etienne (Matadoren) in de bovenste helft.

V.l.n.r. Sarah Schippers, Eli Alia Jorritsma en Imara Hardeman

NOSBO-Jeugdclubcompetitie en NK-JCC
In september was er ook voor het eerst weer een fysiek jeugdtoernooi in het Noorden: de
clubteamkampioenschappen voor D-spelers (t/m 12 jaar) en E-spelers (t/m 10 jaar), waar ook tickets
te verdienen waren voor de halve NK-finales.
Bij de D-teams streden acht NOSBO-teams om de eer, aangevuld met Philidor uit Leeuwarden dat
deelnam namens de Friese Schaakbond (waarmee de NOSBO samen de voorrondes speelt). In deze
groep waren de Matadoren oppermachtig: ze wonnen al hun vijf wedstrijden. Staunton werd tweede
en de derde plaats ging naar Ten Boer 1.

Het winnende D-team van de Matadoren. V.l.n.r. Sono Folkers, Rinse Smeding, Matteo Petrelli en
Tomasso Cioffi

Ook bij de E-teams was er een duidelijke winnaar: Paardensprong 1 won alle wedstrijden. Groninger
Combinatie werd tweede en Ten Boer 1 greep de derde plaats.
Bij de halve NK-finales in Almelo wist alleen de Paardensprong zich te kwalificeren voor de NK-finale.

Nieuwe coronamaatregelen
De jeugd had overduidelijk de smaak van fysieke toernooien weer te pakken. Inmiddels stonden voor
oktober het NOSBO-Stappenkampioenschap en het eerste Grand Prix-toernooi van GC gepland, maar
het mocht helaas niet zo zijn. Met de r in de maand, liepen de coronabesmettingen snel op en het
nog maar net op gang gekomen fysieke toernooiseizoen kwam abrupt tot stilstand.

Online kan het nog wel
Schaken heeft als voordeel ten opzichte van de meeste andere sporten dat het ook volledig
coronaproof gespeeld kan worden, namelijk online. Hier zijn we vanuit de NOSBO op ingesprongen
met een uitgebreid aanbod aan online jeugdschaaktoernooien.

Online teambattles
Zo organiseerden we iedere zaterdagavond een zogenaamde teambattle tussen jeugdclubs uit heel
Nederland. Tijdens de lockdown in de winter van 2020-2021 speelden op een zaterdagavond
regelmatig tegen de 100 jeugdspelers mee.
Daarnaast speelden we met het vanuit de NOSBO opgerichte jeugdteam Jeugd NL (met inmiddels
bijna 250 Nederlandse jeugdleden) wekelijks mee in internationale jeugd-teambattles met
honderden deelnemers, waar we ook mooie internationale podiumplaatsen behaalden.

Online schoolschaak: Christmas Cup KNSB
Ook de KNSB sprong actief in de het gat dat ontstond doordat fysieke toernooien niet meer door
konden gaan. Ze organiseerden vlak voor de kerst een erg leuk online toernooi voor basisscholen.
Vanuit de NOSBO deed alleen de Kloostertuin uit Assen mee. Die wist overtuigend de finale te halen,
maar de vraag was of ze in de finale mee zouden kunnen komen met de vele schoolteams uit de
Randstad. Dat ging echter uitstekend: de Kloostertuin werd de eerste Nederlands Kampioen in de
Christmas Cup.

De Kloostertuin uit Assen won de Christmas Cup

Online toernooien
Wekelijks organiseerden we meerdere informele online jeugdtoernooien voor Nederlandse jeugd.
Daarnaast organiseerden we meerdere officiële online jeugdtoernooien, waarvoor men zich moest
inschrijven en er meestal ook prijzen te verdienen waren.
Online Stappenkampioenschap
Ter vervanging van het fysieke Stappenkampioenschap dat niet door kon gaan, organiseerden we
een online alternatief, waarbij jeugd uit heel Nederland welkom was. De groep met kinderen die nog

geen stappendiploma of stap 1 hebben werd gewonnen door Frederieke Regterschot van de
Kennemer Combinatie. De groep met diploma stap 2 en hoger door Rolinde den Heijer van
schaakclub Woerden, die later dit seizoen online Nederlands Kampioen B-meisjes zou worden.
Online Eindejaarstoernooi
Het jaar 2020 werd op 30 december afgesloten met het Online Eindejaarstoernooi waaraan bijna 60
jeugdspelers uit het Noorden meededen.
Groep A-D werd gewonnen door Arjan de Vries (Staunton), op SB-punten net voor Léon Nijemeijer
(SC Assen) en Sander Wage (Staunton).
In groep E-H (2010 en jonger) was Ghilon Etienne (Matadoren/Staunton) oppermachtig, voor Deen
van der Kolk (Groninger Combinatie en Silvijn Smit (Matadoren).
Winterkampioenschap
Het NOSBO-Winterkampioenschap was een online alternatief voor weggevallen clubavonden en
competities. Negen dinsdagavonden vond er online één ronde plaats. Anders dan bij bijna alle online
schaakactiviteiten betrof het hier langere schaakpartijen (50 min. +20 sec.), waardoor ook
liefhebbers van wat langer nadenken aan hun trekken konden komen. In totaal deden 91 spelers
(een deel van het toernooi) mee, van wie ook een flink aantal jeugdspelers, die zo konden proeven
aan het spelen van langere partijen tegen volwassenen.
Van de NOSBO-jeugd was er succes voor Berend Visser van de Paardensprong die derde werd van de
B-groep. Zijn clubgenoot Aron Hardeman eindigde met een 8e plaats ook in de top 10.
Staunton 150 Jeugdtoernooicyclus
Schaakclub Staunton vierde dit jaar het 150-jarig (!) bestaan. Ondanks lockdown kon daar natuurlijk
niet zomaar aan voorbij gegaan worden. Samen met de NOSBO werden in de voorjaarsvakantie drie
online toernooien gehouden, waarbij niet alleen regulier schaak werd gespeeld, maar ook de
schaakvarianten three-check en crazyhouse. Dit leverde vele spectaculaire partijen op. Per
leeftijdsklasse waren er bekers te verdienen en zelfs een aantal masterclasses.
Online persoonlijke jeugdkampioenschappen (PJK) en NK’s
Ook de persoonlijke jeugdkampioenschappen zijn dit seizoen online gespeeld. Er werd gespeeld in de
leeftijdscategorieën C-algemeen, D, E en FGH. Voor deze groepen hing van het PJK ook plaatsing voor
de NK’s af. Voor de overige leeftijdscategorieën verliep de kwalificatie landelijk via de KNSB.
C-Algemeen (t/m 14)
De nog maar 10-jarige Ghilon Etienne (Staunton) werd verrassend C-kampioen t/m 14 jaar en
verdiende daarmee het enige ticket voor het online NK dat de NOSBO had voor deze groep.
Clubgenoot Matteo Petrelli (Staunton) werd tweede, voor Léon Niemeijer (SC Assen).
D-algemeen (t/m 12)
Ook in de D-categorie was er een verrassende winnaar: de nog maar 7-jarige Viaan Gohil (Staunton)
werd NOSBO-kampioen t/m jaar jaar. Ghilon Etienne werd hier tweede en Silvijn Smit (Matadoren)
derde. Zij verdienden hiermee allemaal een ticket voor het online NK.
D-meisjes

Bij de meisjes werd Sarah Schipper (Ten Boer) kampioen, voor Carlijn Hagen (Paardensprong).
Samen met Eli Alia Jorritsma (Paardensprong) leverde dit hun een NK-ticket op.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er tóch ook een fysiek NK-D gespeeld gaat worden op 25 en 26
september 2021 te Best. Deze spelers mogen hier ook aan meedoen op grond van hun prestaties op
het online PJK.
E-algemeen (t/m 10)
Ghilon Etienne werd naast C-kampioen, ook E-kampioen. Mehran Sprong (Paardensprong) en Viaan
Gohil completeerden het podium en verdienden daarmee toegang tot zowel het online NK-E als het
nog te houden fysieke NK-E in Waalwijk (september 2021).
E-meisjes
Imara Hardeman (Paardensprong) werd meisjeskampioen, voor Sarah Schipper (Ten Boer).

Online Pupillenkampioenschap
Categorie F (2012)
NOSBO-kampioen algemeen: Deen van der Kolk (Groninger Combinatie) - NK-ticket
NOSBO-kampioen meisjes: Lisa Bronswijk (SC de Paardensprong) - NK-ticket

Categorie G (2013)
NOSBO-kampioen: Viaan Gohil (SG Staunton) - NK-ticket
2. Wart Koopman (SC Assen) - NK-ticket

Categorie H (2014 en jonger)
NOSBO-kampioen: Besher Mousa (SC Hoogeveen) – NK-ticket
2. Oliver Chiu (SC Haren) - NK-ticket
3. Estephan van der Schuur (SC de Paardensprong)
NOSBO-kampioen meisjes: Azadeh Sprong (SC de Paardensprong) NK-ticket

NK-jeugd
Vele NOSBO-spelers waren actief op de diverse NK’s.
Online NK-A (t/m 18)
Bij het online A-kampioenschap behaalde Jonas Hilwerda (Groninger Combinatie) een prachtig
resultaat door Nederlands kampioen te worden.
NK-A Almelo (t/m 18)

Zeer knap was het dat Jonas dit op het fysieke NK in Almelo nog eens overdeed door ook daar op
overtuigende wijze (één ronde voor het einde was hij al zeker van zijn zaak) Nederlands Kampioen te
worden. Clubgenote Machteld van Foreest werd zevende.

Jonas Hilwerda werd zowel online als fysiek Nederlands kampioen
Online NK-B
Titelverdediger Loek van der Hagen (GC) viel dit keer net zijn 4e plaats net buiten het podium. Jaël
Wieringa (SC Assen) en Sander Wage (Staunton) speelden niet in de buurt van het podium, maar
deden eervol ervaring op tussen de sterkste Nederlandse jeugdspelers.
NK B Almelo (t/m 16)
In Almelo speelde Jaël Wierenga (SC Assen) mee bij de B-Jeugd. Na een moeilijke start weet hij de
laatste ronde te winnen.
Online NK C-jeugd
De nog maar 10-jarige Ghilon Etienne (Staunton) mocht het hier opnemen de beste 13- en 14-jarige
schakers van Nederland. Die bleken nog een maatje te groot, maar deze ervaring neemt niemand
hem meer af.
Online NK C-meisjes
Elia Alia Jorritsma eindigde op de 10e plaats. Dagmar Luijkx van de Paardensprong en Elisa
Oostinga van Ten Boer speelden ook mee in deze groep.

NK C-meisjes Almelo (t/m 14)
Bij de C-meisjes debuteert Dagmar Luijkx (Paardensprong) op een NK en dat doet ze heel
verdienstelijk met een 50%-score. Clubgenote Eli Alia Jorritsma heeft al vele mooie NK-resultaten
behaald, maar dit toernooi lukt het even niet.
Online NK-D (t/m 12)
Ghilon Etienne (Staunton) is een E-speler, maar wist bij de D-groep toch al een mooie 50%-score te
behalen. Clubgenoot Viaan Gohil is met zijn 7 jaar nog maar G-speler en mocht het dit weekend
tegen de veel oudere jeugd opnemen. Hij eindigde op 3 uit 9 en neemt weer veel ervaring mee naar
huis. Silvijn Smit van de Matadoren scoorde op zijn eerste NK 2,5 punten.
Online NK-D-meisjes (t/m 12 jaar)
Bij de meisjes was er een mooi succes voor Elia Alia Jorritsma (Paardensprong) die met 6 uit 9 derde
van Nederland werd. Carlijn Hagen scoorde hier zeer verdienstelijk 5 uit 9 en werd daarmee het 10e
meisje van Nederland.
Online NK-E Jeugd (t/m 10 jaar)
Ghilon Etienne (Staunton) werd met 5 uit 9 15e van Nederland. Viaan Gohil (Staunton) wist 4 punten
te scoren. Mehran Sprong van de Paardensprong behaalde 3 punten.
Online NK-F
Deen van der Kolk (GC) behaalde een 14e plaats. Lisa Bronswijk van de Paardensprong debuteerde
op een NK wat haar veel ervaring opleverde.
Online NK-G
Viaan Gohil van Staunton behaalde een mooie 6e plaats. Wart Koopman – net lid geworden van SC
Assen – wist op zijn eerste NK ook al wat punten te scoren.
Online NK-H
Regerend online kampioen Oliver Chiu (SC Haren) werd dit keer zesde van Nederland. Besher Mousa
(SC Hoogeveen) pakte de 9e plaats.

Online NK Schoolschaak
De Kloostertuin uit Assen wordt eervol 4e van Nederland in het online NK Schoolschaak in de
categorie groep 345.

En dan toch nog een fysieke seizoensafsluiting!
Gelukkig kwamen de versoepelingen nog net op tijd om eind juni tóch nog een fysiek jeugdtoernooi
te organiseren: het Stappenkampioenschap in Hoogkerk. De belangstelling bleek enorm met een
recordaantal van bijna 90 jeugdspelers. Na afloop werd een mega-prijsuitreiking gehouden waar ook
de bekers van de online toernooien werden uitgereikt.

Meer dan 100 bekers kregen een nieuwe eigenaar

Stap 0
Bij degenen zonder stappendiploma werd de clubloze Jesse Janssens kampioen. Wart Koopman
(Kloostertuin en nu ook SC Assen) werd 2e, en schoolgenoot Luca Huisjes 3e.
Stap 1
Bij Stap 1 was het podium Paardensprong-geelgekleurd: kampioen werd Carlijn Hagen, gevolgd door
haar broer Maurits Hagen en clubgenote Imara Hardeman.
Stap 2
Berend Visser (Paardensprong) werd kampioen van stap 2, gevolgd door clubgenote Dagmar Luijkx
en Himar Ambroma Navarro (schoolschaak GSV).
Stap 3-5
Sander Wage (Staunton) was in de hoogste groep de winnaar, voor Léon Niemeijer (SC Assen) en
Gianluca Cioffi (Staunton)

Eindelijk weer achter het bord in Hoogkerk

Martijn Hardeman
Jeugdzaken NOSBO

