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Voorwoord KNSB 
 
 
 
Dit is Assen! 
 
 

Het NK Jeugd in de hoogste categorieën vindt voor het eerst in Assen en ook voor 
het eerst in Drenthe plaats. Wij zijn enorm blij dat dit is gelukt. We bedanken de 
initiatiefnemers uit de NOSBO, maar vooral ook de gemeente Assen en de 
provincie Drenthe voor hun steun en vertrouwen hierbij.  
 

Jullie behoren tot de 112 grootste talenten van Nederland en gaan strijden voor de 
hoogste eer in jullie leeftijdscategorie. Wij zijn blij dat dit NK één van de sterkst 
bezette NK's Jeugd ooit is met maar liefst 7 titelhouders (4 IM’s en 3  FM’s) bij de 
Jeugd A. En ook in de andere groepen zijn de toppers van de ranglijst aanwezig.  
 

We vinden het ook een goede ontwikkeling dat de meisjesgroepen in de lift zitten. 
Het deelnemersveld bij de Meisjes C hebben we met 4 extra plekken uitgebreid 
omdat het aanbod zo sterk was dit seizoen. 
 

De KNSB heeft dit jaar gekozen voor een 7-daags i.p.v. een 9-daags toernooi. Dit is 
niet iets wat we zomaar hebben gedaan en we zijn ons ervan bewust dat dit zowel 
voor- als nadelen heeft. We begrijpen dat niet alle spelers voorstander zijn van deze 
verandering, want het betekent op twee dagen een dubbele ronde. Kort na deze 
editie zullen we dit evalueren met zowel spelers, begeleiders/trainers en 
organisatie om te zien of we dit ook volgende jaren zo zullen houden. 
 

Waar we erg blij mee zijn is de verbinding die de organisatie tussen top en breedte 
heeft gelegd, onder meer met een uniek schoolschaakproject. Onder de noemer van 
de nieuwe stichting Jeugd Schaak Noord zullen alle 250 scholen in de provincie 
Drenthe binnen 3 jaar een passend schaakaanbod krijgen. Tijdens en rondom het 
NK Jeugd zullen we steeds aandacht aan dit project 
schenken. 
 

De organisatie heeft ook een geweldig dagelijks neven-
programma mogelijk gemaakt, voor elk wat wils, van 
trainer tot toevallig passerende voorbijgangers. Niemand 
kan komende week om het schaken heen. Dit is Assen!  
 

Rest mij nog om alle schakers en alle overige betrokkenen 
een mooi toernooi toe te wensen.  

 
Eugene Rebers 
 
Bestuurslid Topschaak en Talentontwikkeling KNSB 
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Voorwoord Van der Valk Hotel Assen 
 
 
Geachte gast, 
 
Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel Assen tijdens de Nederlandse 
Jeugd Schaak Kampioenschappen. Wij zijn zeer vereerd om u te mogen ontvangen 
tijdens dit bijzondere evenement. 
Uiteraard zullen al onze medewerkers 
hun uiterste best doen aan uw wensen 
tegemoet te komen om uw verblijf in 
ons hotel zo aangenaam mogelijk te 
maken. 
 
Wij zullen u met alle service en 
comfort omringen, zoals u van ons 
mag verwachten en wensen u een 
succesvol kampioenschap! 
 
Met gastvrije groet,  
 
Rob en Magchelina van der Valk 
 
__________________________________________________________________________ 
 

Voorwoord Jeugd Schaak Noord 
 
Noord Nederland is al vele decennia een echte schaakregio, voor volwassenen en 
jeugd. Met de nieuwe stichting beogen we op een duurzame wijze het jeugdschaak 
verder te ondersteunen en het schaakspel en de schaaksport nog steviger te 
verankeren.  
De kans om het NK Jeugdschaak te mogen organiseren is de aanleiding geweest 
om een plan op te zetten waarin top en breedte met elkaar zijn verbonden, in een 
driejarig totaalpakket. Het ‘masterplan breedteschaak’ is daar een onderdeel van. 
Na het NK starten we een PR-campagne gericht op de basisscholen.  
Speciale dank gaat uit naar de gemeente Assen en de provincie Drenthe die het 
project in 2017 met subsidies ondersteunen en verder uiteraard naar alle andere 
partners en sponsoren. Een overzicht daarvan vindt u op de laatste pagina. 
 

We wensen de deelnemers en hun meegereisde begeleiders een mooi toernooi toe. 
 

Namens stichting Jeugd Schaak Noord, 
 
Vincent Valens, Harry Gielen en Jozias Hillenkamp 
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Organisatie en contact 
 

MANAGEMENT 
 

Harry Gielen 
06 51083864  
 

Jozias Hillenkamp 
joziashillenkamp@gmail.com 
06 34847407 
 

Eric van Breugel 
023 5254025 
evbreugel@schaakbond.nl 

 

TOERNOOIDIRECTEUR 

(WAARNEMEND) 
Jan van Os 
 

WEDSTRIJDLEIDING 
 

Aart Strik 
aart.strik@gmail.com 
06 24477636 
 

Jarno Witkamp 
 
PERSWOORDVOERING 
 

Eric van Breugel 
Jozias Hillenkamp 
 

NEVENPROGRAMMA 
 

Vincent Valens 
vwjvalens@gmail.com 

06 48637098 
 

Jozias Hillenkamp 
 

Sylvia Fluit 
Lars Dolfing 
Rick Kompaan 
Yannick Husers 
 

VERSLAGGEVING 
 

Jesper de Groote 
Martin van Velzen 
Harrie Boerkamp 
Sake Jan de Boer 
 

SOCIAL MEDIA 
 

Marjanne Hillenkamp 
Jan Lodewijk Boonstra 
 

FOTOGRAFIE 
 

Harry Gielen 
 

TOERNOOICOACHES 
 

Iozefina Paulet 
Roeland Pruijssers 
 

ICT & LIVEBORDEN 
 

Koos Stolk 
Robert de Boer 
Tu Tran 
 

WEBSITE 
 

Harry Gielen 
Fons van Hamond 
_____________________ 
 
Algemeen contactadres: 
 

Contact@njsk.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 

STICHTING JEUGD SCHAAK NOORD 
 

Dit evenement wordt georganiseerd door de 
Stichting Jeugd Schaak Noord.  
Naast het NK heeft deze stichting ook een voor 
Nederland uniek en veelbelovend breedteschaak-
project ontwikkeld. Neem een kijkje op de website 
en op pagina 14 van dit boekje voor wat er de komende 
tijd allemaal te verwachten is. 
 

www.jeugdschaaknoord.nl 

mailto:aart.strik@gmail.com
mailto:vwjvalens@gmail.com
http://jeugdschaaknoord.nl/
http://www.jeugdschaaknoord.nl/
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Locatie 
 
Van der Valk Hotel Assen 
 

Balkenweg 1 
9405 CC Assen 
 

Tel.: +31 592 85 15 15 
Mail: assen@valk.nl 
 

Wifi 
Er is een goede en vrij toegankelijke Wifi-verbinding in het hotel. 
 

Openbaar vervoer 
Vanaf NS-station Assen rijden diverse bussen in de richting van het hotel [zie 
9292.nl]. Deze stoppen niet pal voor het hotel, de dichtstbijzijnde halte is aan 
de Balkenweg. De reistijd is een kleine 10 minuten, daarna is het nog ruim 5 
minuten lopen naar het hotel. 
 
Treinverkeer rond Assen tijdens toernooi 
In verband met de grote renovatie van NS-station Assen is er gedurende het 
gehele NK geen treinverkeer mogelijk van en naar Assen. Het gaat om het 
traject Hoogeveen-Groningen, beide richtingen, in de periode van 16 t/m 30 
april. De NS zet snelbussen in, voor details zie ns.nl of 9292.nl. Ook de 
toernooiorganisatie zal waar mogelijk inspringen om het voor iedereen 
mogelijk te maken de speellocatie op tijd te bereiken en weer thuis te komen. 
 

http://www.9292.nl/
http://www.ns.nl/
http://www.9292.nl/
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Zalen 

Alle zalen waar het evenement plaatsvindt, bevinden zich op de 1e 
verdieping van het hotel. 

 
Toelichting: 
Diamond room = speelzaal 
Ruby room = analyseruimte 
Ivory room = relaxruimte & schaakwinkel 
Pearl room = nevenprogramma 
Sapphire room = organisatie-/perskamer 
 
In het hele gebouw wordt NIET gerookt. 
Let op: de toiletten op deze verdieping zijn alleen bestemd voor deelnemers. 
Deze mogen het spelersgebied niet verlaten. Ouders en begeleiders kunnen 
gebruik maken van de toiletten twee verdiepingen lager. 
 
Het gebruiken van meegebrachte etenswaren is alleen toegestaan in de Ivory 
room (relaxruimte) en de Diamond room (speelzaal). 
____________________________________________________________________ 
 

Overnachtingsmogelijkheden 
 

Op de toernooisite staat een overzichtje van verblijfsopties en arrangementen. 
Dit zijn Vakantiepark Witterzomer in Assen, Postillion Hotel Haren en 
natuurlijk Van der Valk Hotel Assen zelf, al wordt daar in deze periode geen 
speciaal arrangement aangeboden. 
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Algemene toernooi-informatie 
 

Programma 
 
Datum   NK     Nevenprogramma 
 
Zondag 23 april 
10.30 – 11.30 uur Registratie deelnemers 
12.00 – 12.45 uur Opening 
13.00 – 17.30 uur 1e ronde Jeugd ABC Jeugdtoernooi en jeugdtraining 

1e ronde Meisjes AB 
1e ronde Meisjes C 

 
Maandag 24 april 
09.30 – 14.00 uur 2e ronde Jeugd ABC 

2e ronde Meisjes C 
13.30 – 16.30 uur      Brain & Health Day (middag) 
14.30 – 19.00 uur 3e ronde Jeugd ABC 

3e ronde Meisjes C 
2e ronde Meisjes AB 

19.00 – 21.00 uur      Brain & Health Day (avond) 
 
Dinsdag 25 april 
13.00 – 17.30 uur 4e ronde Jeugd ABC Masterplan  

Schaken op school in Drenthe 
4e ronde Meisjes C 
3e ronde Meisjes AB 

 
Woensdag 26 april 
9.30 – 14.00 uur 5e ronde Jeugd ABC Lezing schaakfotografie 

5e ronde Meisjes C 
14.30 – 19.00 uur 6e ronde Jeugd ABC Schaken als opleidingsmiddel  

6e ronde Meisjes C 
4e ronde Meisjes AB 

 
Donderdag 27 april 
13.00 – 17.30 uur 7e ronde Jeugd ABC Jeugdsimultaan 

7e ronde Meisjes C 
5e ronde Meisjes AB 
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Vrijdag 28 april 
13.00 – 17.30 uur 8e ronde Jeugd ABC Studeren met ChessBase 

8e ronde Meisjes C 
6e ronde Meisjes AB 

 
Zaterdag 29 april 
11.00 – 15.30 uur 9e ronde Jeugd ABC 

9e ronde Meisjes C 
7e ronde Meisjes AB 

15.00 – 17.00 uur      Snelschaaktoernooi  

voor deelnemers en begeleiders 
15.30 – 17.00 uur Barrages (indien nodig) 
17.00 – 18.00 uur Prijsuitreiking 
____________________________________________________________________ 
 

Speeltempo 
 

In alle groepen is het speeltempo 90 minuten per persoon voor de hele partij, 
met vanaf het begin een toevoeging van 30 seconden per zet. 
 

Liveborden 
 

Alle partijen van het NK Jeugd 2017 worden op een elektronisch bord 
gespeeld en zijn live via internet te volgen. 
 

Website en sociale media 
 

Op de toernooisite [Njsk.nl] is alle algemene informatie over het toernooi te 
vinden. Ook alle uitslagen, standen, indelingen, rondeverslagen en veel foto’s 
worden daarop zo snel mogelijk gepubliceerd. 
Daarnaast is er onze Facebookpagina (NJSKAssen), ons Twitteraccount 
(NJSK_Assen) en ons YouTube kanaal. 
 

 

 

 

De deelnemers aan het NK Jeugdschaak 2017 geven met hun deelname 
tevens toestemming voor het maken van foto’s en/of filmpjes die met het 
toernooi verband houden en het publiceren daarvan op de website van het 

https://www.facebook.com/NJSKAssen/
http://www.twitter.com/@NJSK_Assen
https://www.youtube.com/channel/UCjwmmRQv38noQXGSS_oZTAw
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toernooi en andere NJSK-media. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen 
publicatie kan hij/zij dat melden bij de organisatie. 
 

Mobiele communicatieapparatuur 
 

Voor alle deelnemers is het verboden om mobiele telefoons en andere 
elektronische apparaten mee te nemen naar het spelersgebied. Je kunt ze in 
bewaring geven bij begeleiding of wedstrijdleiding. Toeschouwers in het 
spelersgebied mogen alleen apparatuur bij zich dragen als deze is 
uitgeschakeld. 
Het spelersgebied bestaat uit de speelzaal (Diamond room) en de toiletten op 
de 1e verdieping. Spelers mogen dit gebied tijdens de partij niet verlaten, om 
welke reden dan ook. Zorg er dus voor dat je voldoende etenswaren en 
drinken bij je hebt voor de hele partij. 
 

Prijzen en bekers 
 

Voor de nummers 1 t/m 3 in de A-categorie zijn de volgende geldprijzen 
beschikbaar (dit is nog onder licht voorbehoud). 
 Jeugd Meisjes 
 € € 
1e prijs 200 150 
2e prijs 150 100 
3e prijs 100 50 
 

Bij gelijk eindigen, ook als het om de eerste of tweede plaats gaat, worden de 
geldprijzen opgeteld en gedeeld door het aantal gelijk geëindigde spelers.  
In alle groepen wordt aan de nummers 1 t/m 3 een trofee uitgereikt. 
 

Uitzendingen 
 

Via het NK Jeugd zijn plaatsen te verdienen voor het de Europese en Wereld-
jeugdkampioenschappen. Zie voor de exacte regelingen schaakbond.nl. 
 

Toernooi Schaakwinkel 
 

Raindropchess Media heeft in de Ivory Room een schaakwinkel ingericht. 
Naast heel veel boeken zijn daar ook schaakklokken en andere schaak-
benodigdheden te koop. Er zal gelegenheid zijn spellen te proberen zoals 
Square4Chess, Raindropchess en Kantelschaak. 
Informatie over het assortiment of speciale wensen: 06 – 34847407 
raindropchessmedia.com 

http://www.schaakbond.nl/
http://www.raindropchessmedia.com/
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Nevenprogramma 
 
Rondom het NK Jeugdschaken 2017 heeft de stichting Jeugd Schaak Noord 
een mooi aantal nevenactiviteiten gerealiseerd. Er kunnen nog aanvullingen 
komen op het programma. Check dus regelmatig de toernooiwebsite. 
 

Jeugdtoernooi en schaaktraining (niveau Stap 2, 3 en 4) 
 

Zondag 23/4 
 

Op zondag is er een speciaal jeugdtoernooi, gekoppeld aan een leerzame 
training voor spelers van niveau Stap 2, 3 en 4. 
Je speelt een toernooi van 5 rondes, waar veel leuke prijzen te verdienen zijn. 
Daarnaast krijg je een training, gegeven door een schaaktrainer van de cursus 
Schaaktrainer 2. 
Bovendien is er een uitgebreid nevenprogramma met o.a. levend 
Square4Chess, kantelschaak, (schaak)puzzels en een loterij. 
 

PROGRAMMA 

 12.30 u Aanmelding 
 13.00 u Start 
 17.00 u Prijsuitreiking 
 Kosten € 2 per deelnemer 
 Locatie Van der Valk Hotel Assen 
 

Er is plaats voor 36 deelnemers en die hebben zich al aangemeld. 
____________________________________________________________________ 
 

Brain & Health Day 
 

Maandag 24/4 
 

MIDDAGPROGRAMMA (14.00-16.30 UUR) 

Lezingen over de relatie tussen hersenontwikkeling en leren schaken op 
jonge leeftijd. Hierbij gaat de aandacht uit naar de rol van executief 
functioneren, waaronder concentreren, plannen en samenwerken. 
Kan gesteld worden dat het schaakspel je helpt beter te leren? 
 

Met bijdragen van: 

 Grootmeester en veelvoudig Nederlands Kampioen Loek van Wely; 

 Wetenschappers van het Department of Clinical and Developmental 
Neuropsychology van de RUG; 

 Professionals uit het onderwijsveld; 
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 Ontwikkelaars pilot basisschool Appelscha (468-schaakmethode ter 
ondersteuning van reken- en taalonderwijs). 

 

AVONDPROGRAMMA (19.00 - 21.00 UUR) 

Thema-avond over de vier pijlers van Johan Wakkie voor een gezonde 
ontwikkeling: bewegen, gezond eten, muziek en denksport. 
____________________________________________________________________ 
 

Masterplan schaken op school in Drenthe 
 

Dinsdag 25/4 
 

Informatiedag over een masterplan om jeugdclubjes op (basis)scholen te 
ondersteunen. 
Onderdeel van het plan is het oprichten van vele ’schoolclubjes’ waar je 
’veilig’ en dicht bij huis kunt deelnemen aan schaaklessen. 
Verder behelst het plan de uitrol van een innovatieve, laagdrempelige manier 
om het schaakspel te verweven met de vakken rekenen en taal. 
Met bijdragen van: 

 Marleen van Amerongen, voorzitter KNSB; 

 Bas van Esch, bestuurslid jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn; 

 Adri Helfrich, schaaktrainer scholen in Rotterdam; 

 Vincent Valens, schaaktrainer; 

 Jozias Hillenkamp, schaakinnovaties voor het onderwijs. 
 

Er zal een overzicht worden gepresenteerd van de diverse (school-) 
schaakmethodes. 
 

Datum: dinsdag 25 april 2017 (13.00 – 17.30 uur) 
Locatie: Van der Valk Hotel Assen 
____________________________________________________________________ 
 

Lezing schaakfotografie 
 

Woensdag 26/4 - ochtend 
 

Schaakfotograaf Harry Gielen leert u in een interactieve lezing de fijne 
kneepjes van het vak. 
____________________________________________________________________ 
 

Schaken als opleidingsmiddel 
 

Woensdag 26/4 - middag en avond 
 

Schaken als opleidingsmiddel voor bedrijven en instellingen. 



 

NJSK 2017 13 PROGRAMMABOEKJE 

Hoe kun je de parallellen tussen het schaakspel en teamprestaties benutten 
om tot betere bedrijfsresultaten te komen? 
Effectieve teambuilding door ‘schaakdenken’ op te nemen in het 
teamdenken. 
De dagdelen worden ingevuld door de schaakambassadeurs Vincent Valens 
(ondernemer, bedrijfstrainer en -coach), Jozias Hillenkamp (ondernemer, 
theatermaker en spelontwikkelaar). 
____________________________________________________________________ 
 

Jeugd-schaaksimultaan-dag 
 

Donderdag 27/4 
 

Op Koningsdag kunnen alle kinderen ’s middags in het centrum van Assen 
terecht om aan bijzondere schaaksimultaans mee te doen! 
In de Kruisstraat: 

 Simultaan tegen een sterke schaakmeester (WGM Iozefina Paulet) 

 Levend Square4Chess  

 Square4Chess simultaan (instappen ook voor niet-schakers) 
 
Bij Van der Valk Hotel Assen: 

 Levend Square4Chess  

 Square4Chess simultaan  
 
Datum: Koningsdag, donderdag 27 april 2017 
____________________________________________________________________ 
 

Studeren met Chessbase 
 

Vrijdag 28/4 
 

Internationaal meester Jop Delemarre (schaaktrainer.nl) laat in workshops de 
mogelijkheden van Chessbase zien voor de schaakstudie.  
Er is een middag- en avondprogramma. 
Locatie: Pearl Room, Van der Valk Hotel Assen 
____________________________________________________________________ 
 

Snelschaaktoernooi 
 

Zaterdag 29/4 
 

We sluiten het toernooi af met een spetterend snelschaaktoernooi, met 
muziek. Bij goed weer vindt dit buiten plaats. 

http://www.schaaktrainer.nl/


 

NJSK 2017 14 PROGRAMMABOEKJE 

Masterplan Breedteschaak Drenthe 
 
Voor het eerst in de historie van de NK’s Jeugdschaak wordt parallel aan de 
drie NK-jaren in Assen door de stichting Jeugd Schaak Noord een zeer ambi-
tieus breedteschaakplan voor de provincie uitgerold. Alle basisscholen gaan 
ergens in die periode met schaken aan de slag, vanuit een duurzame opzet. 
Daarbij worden ze ondersteund door de nieuwste ontwikkelingen, zoals het 
spel Square4Chess, op een kleiner schaakbord (4x4) met slechts een paar 
schaakstukken. 
 

Is deze ambitie waar te maken? 
We zetten in op fundamentele  
waarden bij de ondersteuning  
in de ontwikkeling van het kind: 
 

1. Er wordt gewerkt met (spel) 
materialen die voor (jonge)  
kinderen aantrekkelijk en  
uitdagend zijn, veel ruimte  
bieden voor eigen creativiteit  
en zelf ontdekken. 
 

2. Het (spel)materiaal is ook  
voor leerkrachten en ouders snel  
inzichtelijk. Zij zien dat het kind  
plezier heeft en er zelf (intrinsiek gemotiveerd) mee uit de voeten kan. 
 

3. Er wordt verwacht (gesteund door wetenschappelijke inzichten) dat het 
spelen van schaakspellen op een efficiënte wijze zal bijdragen aan de 
hersenontwikkeling: verbeteren van het executief functioneren. 
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Schaakspellen als onderwijsmiddel, ter ondersteuning bij het leren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

468 Chess en 468 Educatie 
 

De 4 staat voor een klein spelbord met 
16 velden (4 x 4). De 6 staat voor een 
spelbord met 6 x 6 velden en de 8 voor 
8 x 8 velden.  
 

468 Chess staat voor een doorgaande 
lijn naar het normale schaakspel. De 
schaakstukken worden ingezet bij vele 
spelvormen op de kleinere borden om 
het voor alle kinderen toegankelijk te 
maken. Recent zijn schaakhesjes 
geïntroduceerd, zodat het kind zich 
goed kan identificeren met een schaak-
stuk. Kinderen vermaken zich met 
spelletjes met 1 of 2 schaakstukken, als 
een natuurlijke verkenningsfase van 
het schaakspel. 

                                                                                 
Rekenen vanuit de paardensprong 

 
Het vrij experimenteren, een soort ‘water- en zandspel-fase’ waarin elk kind 
de ruimte gegund wordt zelf ontdekkingen te doen. 468 Educatie gebruikt 
spelvormen als leermiddel. Door het zelf kunnen doen vanuit eigen ideeën en 
creativiteit groeit het zelfvertrouwen. Kijk voor meer info op 468educatie.nl 
 
Pilot op een basisschool 
De educatielijn wordt doorgetrokken naar het leren van vaardigheden als 
rekenen en taal. In een pilot wordt rekenen (en taal) gekoppeld aan de 

https://www.raindropchessmediashop.com/c-3586390/square4chess/
http://www.468educatie.nl/
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bewegingen van de schaakstukken. Lees hierover meer op de website van 
CBS De Mandebrink, de pilotschool waar samen met neurowetenschapper 
Martin Elderson aan een methode wordt gewerkt om de bewegings-
eigenschappen van de schaakstukken effectief in te zetten bij het leren. De 
combinatie van bewegen en (complex) denken is zeer goed voor de hersen-
ontwikkeling. Deze pilot wordt gesteund door de Europese Unie. 
 
Investeren in Breedteschaak met spel dat kind en leerkracht raakt! 

 

 
 

Iozefina Paulet geeft simultaan Square4Chess bij schoolschaken Zwolle 
 

Maandag 25 april, op de Brain & Health Day, wordt ingegaan op de weten-
schappelijke kant van het project. Ook is dan aandacht voor de start van een 
omvangrijk onderzoek rond de rol van schaakspellen bij de ontwikkeling. 
 

Dinsdag 26 april wordt bij de presentatie van het Masterplan Breedteschaak 
Drenthe ingegaan op bestaande breedteprojecten en hoe deze zich verhouden 
tot het plan voor basisscholen in de provincie Drenthe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderen van de Theo Thijssenschool Assen bij de aftrap van het Schaakproject in Drenthe 

http://www.cbsdemandebrink.nl/voor-ouders/voor-ouders-algemeen/bewegen-en-denken
https://www.europaomdehoek.nl/projecten/schaakstukken-brengen-beweging-in-het-onderwijs
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Deelnemerslijsten 
 

Aan het  NK Jeugdschaak 2017 nemen 112 schakers/schaaksters deel. Zij zijn 
geplaatst, ófwel via de regionale kampioenschappen, ofwel als kampioen(e) 
van het NK of ONJK van het afgelopen jaar, ofwel door hun Talentstatus of 
aanwijzing door de Technische Commissie van de KNSB.  
 

Er wordt gespeeld om de nationale titel in drie leeftijdscategorieën, te weten: 
A (t/m 20 jaar): geboren in of na 1997 
B (t/m 16 jaar): geboren in of na 2001 
C (t/m 14 jaar): geboren in of na 2003 
 

Alle categorieën kennen zowel een jeugdgroep als een meisjesgroep. Aan een 
jeugdgroep kunnen zowel jongens als meisjes deelnemen. 
 

Aantallen deelnemers per groep: 
 A B C Totaal 
Jeugd 24 22 28 74 
Meisjes 8 8 22 38 
 32 30 50 112 

 
Geplaatst 
via Naam Geb.jaar Woonplaats KNSB FIDE Jeugd 

 Jeugd A       
1 JO Lucas van Foreest 2001 Groningen 2386 2477 2418 
2 IT Thomas Beerdsen 1998 Apeldoorn 2412 2446  
3 JO Casper Schoppen 2002 Utrecht 2382 2423 2443 
4 TOP Robby Kevlishvili 2001 Zoetermeer 2404 2414 2471 
5 JO Liam Vrolijk 2002 Rotterdam 2357 2378 2418 
6 IT Max Warmerdam 2000 Tegelen 2341 2351 2373 
7 NBSB1 Lars Vereggen 1997 Chaam 2365 2334  
8 NT Marijn den Hartog 2000 Bergschenhoek 2137 2227 2151 
9 rating Simon Elgersma 2000 Almelo 2092 2189 2111 

10 NHSB1 Esper van Baar 1999 Haarlem 2030 2136  
11 rating Bas de Boer 1998 Meppel 2052 2107  
12 JO Siem van Dael 2004 Reuver 2006 2051 2034 
13 rating Erwin Kalle 1997 Bergen op Zoom 2008 2039  
14 HSB1 Mark Bueno 1998 Den Haag 1937 1955  
15 OSBO1 Geert van Hoorn 2000 Westervoort 1869 1952 1953 
16 LeiSB1 Jip Damen 1997 Voorschoten 1946 1859  
17 SGS1 Leendert Hartevelt 1998 Barneveld 1777   
18 ZSB1 Bas van Doren 2000 Hoek 1649 1755 1820 
19 FSB1 Jan Bosma 2000 Heerenveen 1681 1684 1816 
20 LiSB1 Miki Nieczyporowski 2000 Venlo 1600 1616 1580 
21 NOSBO1 Tijmen Hofstra 1999 De Wilp GN 1410 1558  
22 RSB1 Nick Bootsma 1997 Schiedam 1528   
23 SGA1 Sipke de Boer 2000 Uithoorn 1517 1363 1499 
24 SBO1 Thomas Berghuis 1999 Borne 1215   
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 Meisjes A    KNSB FIDE Jeugd 
1 rating Machteld van Foreest 2007 Groningen 1765 1826 1782 
2 rating Quirine Naber 1998 Velp GLD 1757 1790  
3 rating Lisanne Waardenburg 1998 Coevorden 1818 1787  
4 rating Lydia Dubbeldam 1999 Hoek 1741 1755  
5 rating Dewi Vermeulen 1998 Aalst 1657 1684  
6 NKBm Feline Waardenburg 2000 Coevorden 1607 1596 1637 
7 rating Eliza de Jong 2000 Goes 1450 1579 1485 
8 rating Femke Koning 2000 Nes (Heerenveen) 1466 1448 1467 

        
 Jeugd B       
1 IT Joris Kokje 2001 Utrecht 2097 2187 2129 
2 NT Kevin Nguyen 2001 Rotterdam 2131 2143 2165 
3 OSBO1 Dries Wedda 2002 Diepenveen 2014 2079 2115 
4 NT Derk Kouwenhoven 2002 Vijfhuizen 2074 2077 2125 
5 rating Charlie Tang 2002 Eindhoven 1937 2041 2030 
6 rating Mick van Randtwijk 2002 Apeldoorn 1970 2014 2006 
7 NHSB1 Tyro Bekedam 2001 Amsterdam 2084 2004 2170 
8 rating Oele Dijkhuis 2002 Utrecht 2022 1944 2187 
9 rating Jorik Klein 2001 Sliedrecht 1890 1905 1911 

10 rating Vlad Omota 2001 Haarlem 1931 1895 1983 
11 SGS1 Robin Reichardt 2001 Bunsch.-Spakenburg 1837 1855 1870 
12 ONKBj Luuk Baselmans 2001 Tilburg 1789 1838 1936 
13 RSB1 William Gijsen 2001 Brandwijk 1747 1799 1772 
14 SGA1 Job Emans 2002 Amsterdam 1715 1734 1821 
15 NOSBO1 Jesper Post 2001 Assen 1553 1694 1628 
16 LeiSB1 Jord Ypma 2002 Leiden 1486 1542 1548 
17 NBSB1 Daan Hubers 2004 Deurne 1228 1402 1302 
18 LiSB1 Dimitri ten Have 2001 Reuver 1421 1396 1529 
19 SBO1 Thomas Kanger 2001 Hengelo OV 1478 1382 1449 
20 HSB1 Guy Kanbier 2001 Zoetermeer 1214  1258 
21 ZSB1 Xander Joosse 2002 Oost-Souburg 1167  1336 
22 FSB1 Janko Eelsingh 2002 Akkrum 1093  1048 
        
 Meisjes B       
1 rating Robin Duson 2002 Hoorn NH 1768 1854 1774 
2 rating Anna Martinez 2002 Wageningen 1829 1781 1877 
3 ONKBm Iris Schelleman 2001 Axel 1741 1732 1750 
4 rating Lorena Kalkman 2001 Spijkenisse 1409 1620 1423 
5 NKCm Marlinde Waardenburg 2002 Coevorden 1642 1608 1689 
6 rating Ting Ting Lu 2001 Capelle aan den 

IJssel 
1530 1493 1471 

7 rating Pascalle Monteny 2002 Spijkenisse 1371 1467 1349 
8 rating Gerbrich Kroon 2001 Ten Boer 1326 1437 1182 

        
 Jeugd C    KNSB FIDE Jeugd 
1 JO Eelke de Boer 2003 Groningen 2055 2100 2052 
2 NT Onno Elgersma 2004 Almelo 1962 2026 2088 
3 NT Jonas Hilwerda 2003 Groningen 1979 2011 2017 
4 NT Maarten Hoeneveld 2003 Amsterdam 1861 2001 1910 
5 NT Rembrandt Bruil 2003 Elst GLD 1933 1963 2015 
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6 RSB1 Lucas Nguyen 2004 Rotterdam 1854 1924 1920 
7 rating Khoi Pham 2005 Amsterdam 1926 1870 1980 
8 rating Wahe Boghossian 2005 Hengelo OV 1607 1863 1568 
9 NOSBO1 Tycho Bruggink 2003 Assen 1806 1858 1854 

10 SGS1 Tim Grutter 2003 Amersfoort 1686 1828 1834 
11 rating Daniel Kutchoukov 2005 Almere 1850 1823 1817 
12 rating Gilian Honkoop 2003 Assendelft 1798 1820 1942 
13 rating Lewon Gevorkjan 2003 Fijnaart 1722 1815 1754 
14 OSBO1 William Shakhverdian 2004 Harderwijk 1745 1732 1771 
15 rating Arthur Maters 2004 Ophemert 1839 1730 1881 
16 rating Kylian Bijvank 2004 Utrecht 1611 1678 1654 
17 rating Loek van der Hagen 2006 Annen 1735 1581 1733 
18 LeiSB1 Alisha Warnaar [M] 2003 Leiderdorp 1479 1571 1423 
19 HSB1 Bram Albertus 2003 Zoetermeer 1556 1569 1566 
20 SGA1 Duncan Klaren 2005 Almere 1518 1551 1549 
21 rating Kevin Brands 2003 Anna Paulowna 1711 1531 1788 
22 rating Dominggus Paays 2003 Rotterdam 1625 1531 1716 
23 SBO1 Joas Tiggelaar 2006 Almelo 1521  1271 
24 NBSB1 Mika Rutjens 2004 Deurne 1515  1610 
25 FSB1 Sake Algra 2004 Leeuwarden 1600 1481 1588 
26 LiSB1 Laurens Ekker 2003 Venlo 1347 1396 1376 
27 NHSB1 Romayn Brandsma 2006 Purmerend 1390  1242 
28 ZSB1 Martijn Schelleman 2003 Axel 1161 1385 949 
         Meisjes C       

1 NKDm Eline Roebers 2006 Amsterdam 1731 1731 1788 
2 rating Sara Martinez 2004 Wageningen 1574 1429 1496 
3 rating Jessie Mang 2004 Bilthoven 1505 1483 1552 
4 rating Dalya Mang 2006 Bilthoven 1460 1505 1000 
5 rating Mirthe Hatzmann 2004 Heemskerk 1459  915 
6 rating Cato de Zoeten 2004 Voorschoten 1429  1269 
7 ZSB1 Nina de Putter 2004 Terneuzen 1413 1429 1459 
8 rating Marrit Adema 2003 Meppel 1381  1379 
9 rating Kiri Arnold 2004 Alphen a/d Rijn 1350  1104 

10 rating Laura Tiggelman 2003 Vlissingen 1341 1454 1114 
11 rating Stella Honkoop 2006 Assendelft 1339  1389 
12 rating Kavya Raulji 2005 Almere 1326 1435 1279 
13 SBO1 Linet Boghossian 2003 Hengelo OV 1300  1288 
14 NHSB1 Marit de Boer 2003 Broek op Langedijk 1277  1194 
15 OSBO1 Imre Woest 2003 Arnhem 1234  1332 
16 SGS1 Heidi Rijken 2003 Barneveld 1155  1035 
17 LiSB1 Alexandra Stevanovic 2003 Tegelen 941  839 
18 SGA1 Manasvita Basa 2007 Almere   935 
19 HSB1 Lana van Dongen 2004 Pijnacker   906 
20 NOSBO1 Lyne Bruggink 2006 Assen   849 
21 NBSB1 Marieke van Essen 2004 Roosendaal   821 
22 FSB1 Alicja Lukasiak 2004 Drachten   175 
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Reglement 
 

Reglement NK jeugd tot en met 14, 16 en 20 jaar 
(Vastgesteld door het algemeen bestuur van de KNSB, 10 december 2016) 
 

ARTIKEL 1: LEEFTIJDSCATEGORIEËN 
a. Dit reglement geldt voor de jaarlijks te houden persoonlijke Nederlandse 

Kampioenschappen voor de Jeugd. Er wordt gespeeld in de navolgende 
leeftijdscategorieën: 

A-1 jeugd t/m 20 jaar  A-2 meisjes t/m 20 jaar 
B-1 jeugd t/m 16 jaar  B-2 meisjes t/m 16 jaar 
C-1 jeugd t/m 14 jaar  C-2 meisjes t/m 14 jaar 

b. De KNSB bepaalt voor iedere leeftijdsgroep of de twee categorieën, jeugd en 
meisjes, binnen die groep hetzij gescheiden, hetzij gemengd gespeeld worden. 

 

ARTIKEL 2: ORGANISATIE 
Telkenmale stelt het bestuur van de KNSB vast: 
a. de plaats waar en data waarop gespeeld zal worden. 
b. de uiterste datum waarop de aanmelding van de gerechtigden en de 

gegadigden voor de extra plaatsen ontvangen moet zijn. 
c. de leden van het organisatiecomité 
d. de hoofdwedstrijdleider en de hoofdscheidsrechter in beroepszaken. 
 

ARTIKEL 3: AANTAL DEELNEMERS EN SPEELRONDEN 
a. Het aantal spelers per leeftijdscategorie wordt jaarlijks door de KNSB bepaald. 
b. Het aantal ronden voor de categorieën A-1, B-1, C-1 t/m C-2 is 9. Het aantal 

ronden voor de categorieën A-2 en B-2 is 7. 
 

ARTIKEL 4: SPELREGELS 
De wedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel, in 
de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave), voor 
zover in dit Reglement niet anders is bepaald. 
 

ARTIKEL 5: INDELING 
De indeling vindt plaats volgens een tevoren vastgestelde versie van het Zwitsers 
systeem: 
a. De indeling van de Zwitserse groepen vindt plaats op grond van rating: op 

FIDE-rating indien 80% van de deelnemers of meer er een bezit; zoniet op 
KNSB-rating indien 80% van de deelnemers of meer wel een KNSB-rating 
bezit; - zoniet op KNSB-jeugdrating indien 80% van de deelnemers of meer 
wel een KNSB-jeugdrating bezit; 

b. Indien het aantal deelnemers in een leeftijdsgroep te klein is om de indeling 
volgens het Zwitsers systeem te maken, bepaalt de hoofdwedstrijdleider welk 
indelingssysteem gehanteerd wordt, alsmede de bijbehorende tiebreak regels. 

 

ARTIKEL 6: SPEELTEMPO 
Het speeltempo voor de categorieën A-1 t/m C-2 is 90 minuten + 30 seconden 
increment per zet per persoon per partij. 
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ARTIKEL 7: VERZUIMTIJD EN ELEKTRONISCHE COMMUNICATIEMIDDELEN 
a. De verzuimtijd is 60 minuten. Een speler verliest de partij als de speler na de 

verzuimtijd voor het eerst aan het schaakbord verschijnt, tenzij de arbiter 
anders beslist. 

b. Als ten aanzien van artikel 11 van de FIDE-Regels voor het Schaakspel ge-
constateerd wordt dat een speler een mobiele telefoon of een ander elektro-
nisch communicatiemiddel meegenomen heeft naar het spelersgebied, dan 
verliest die speler de partij. 
Spelers, ook die arriveren nadat de wedstrijd is begonnen, moeten hun mo-
biele telefoon of andere elektronische communicatiemiddelen direct uitzetten 
en afgeven voordat het spelersgebied wordt betreden en aan de wedstrijd 
wordt begonnen. Het is toegestaan deze af te geven aan de arbitrage. 

 

ARTIKEL 8: BEPALING STAND 
1. De eindrangschikking in een kampioenschap wordt allereerst op basis van 

wedstrijdpunten opgemaakt. Als twee of meer spelers in een van de catego-
rieën A-1 t/m C-2 met een gelijk aantal punten eindigen, dan is het volgende 
van toepassing: 

a. gaat het om de eerste plaats of een plaats die recht geeft op een uitzendplaats 
volgens artikel 2.2 t/m 2.4 van de notitie uitzendingen jeugd (peilmoment 
start kampioenschap, later toegekende rechten hebben geen invloed op dit 
artikel) dan wordt er een beslissingswedstrijd/match gespeeld. 
i. bij twee, drie of vier spelers op dezelfde dag als de laatste ronde van de 
reguliere kampioenswedstrijd 
ii. bij meer dan vier spelers op de dag volgend op de laatste ronde van de 
reguliere kampioenswedstrijd of in geval van het NK E op tweede paasdag. 
De uitkomst van de barrage bepaalt tevens de positie in de eindstand voor de 
betreffende spelers. Spelers die geen belang hebben bij het spelen van een 
barrage, behouden hun oorspronkelijke positie in de eindstand (zie b). 

b. in alle andere gevallen wordt de volgorde bepaald door: 
i. meeste weerstandspunten (‘wp’ of ‘Buchholz’) 
ii. hoogste Sonneborn Berger-score (‘SB’) 
iii. indien hierdoor geen beslissing wordt verkregen, worden de gelijk 
geëindigden ex aequo alfabetisch in de eindstand vermeld. Indien er trofeeën 
mee gemoeid zijn, worden deze hierop aangepast, dan wel extra besteld. 

c. spelers die op grond van hun Talent Status al recht hebben op een uitzend-
plaats nemen alleen deel aan eventuele beslissingswedstrijden indien het de 
eerste plaats betreft. 

2. De procedure bij de beslissingswedstrijden is afhankelijk van het aantal 
betrokken spelers. 

a. Twee spelers: 
er wordt een beslissingsmatch gespeeld van 2 partijen met een speeltempo van 
5 minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Indien deze 
match gelijk eindigt, dan start na een pauze van 10 minuten en een nieuwe 
loting om de kleur een nieuwe serie snelschaakpartijen, met dien verstande, 
dat de eerste winstpartij de match onmiddellijk beëindigt en de winnaar van 
de match bekend is. Bij deze serie snelschaakpartijen wordt na iedere serie van 
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twee partijen opnieuw geloot om de kleur. Het speeltempo voor deze 'sudden 
death' snelschaakpartijen bedraagt: wit 4 minuten, en zwart 5 minuten beide 
aangevuld met 3 seconden per zet. 

b. Drie of meer spelers: 
er wordt een dubbelrondige competitie gespeeld met een speeltempo van 5 
minuten per speler aangevuld met 3 seconden extra tijd per zet. Bij een gelijk 
aantal wedstrijdpunten wordt de rangschikking bepaald door  
i.  het onderling resultaat in deze dubbelrondige competitie en 
ii. de hoogste SB-score in deze dubbelrondige competitie. 
Als er dan nog geen beslissing is gevallen, wordt na een pauze van 10 minuten 
de procedure herhaald volgens (a) of (b), met dien verstande dat er in situatie 
(a) meteen gespeeld wordt met het tempo volgens ‘sudden death’, en dat er in 
situatie (b) na elke enkelrondige competitie spelers kunnen afvallen en een 
nieuwe procedure volgens (a) of (b) kan worden gestart. Indien nodig wordt 
er slechts voor elke ‘onevengenummerde halve competitie’ om de kleur-
verdeling geloot; de evengenummerde is tegengesteld aan eerstgenoemde als 
deze met dezelfde spelers voortgezet moet worden. In de enkelrondige 
competities tellen onderling resultaat en SB-score niet mee. 

3. De beslissingswedstrijden worden gespeeld volgens de FIDE Regels voor het 
schaakspel met uitzonderingen van de volgende bepalingen: 
a. de spelers zijn niet verplicht te noteren. In plaats daarvan zal de scheids-
rechter of een plaatsvervanger daarvoor zorgdragen; 
b. te allen tijde mogen de spelers het notatiebiljet inzien; 
c. indien een speler remise claimt volgens een van de leden van artikel 9 van 
de FIDE Regels voor het schaakspel, zal hij, indien dit is voorgeschreven, zelf 
de zet die hij van plan is te spelen op het notatieformulier schrijven. 
Aan het begin van de beslissingswedstrijden zal de scheidsrechter tevens 
mededelen of er ‘voldoende toezicht’ is. In dat geval gelden de normale 
wedstrijdregels (arbiter kan ingrijpen). 

 

ARTIKEL 9: KAMPIOENEN 
De winnaar in categorie A-1 krijgt de titel "Jeugdkampioen van Nederland"; de 
winnares in categorie A-2 krijgt de titel "Meisjeskampioene van Nederland"; de 
winnaar c.q. winnares in elk der overige categorieën krijgt de titel "Jeugd c.q. 
Meisjeskampioen(e) van Nederland t/m .. jaar". 
Aan de titel wordt het jaar waarin deze wordt behaald toegevoegd. 
 

ARTIKEL 10: WEDSTRIJDLEIDER 
De hoofdwedstrijdleider is belast met de uitvoering en handhaving van dit 
reglement en het beslissen in alle geschillen en onvoorziene gevallen welke zich ter 
plaatse mochten voordoen. 
 

ARTIKEL 11: BEROEP 
Tegen elke beslissing van de hoofdwedstrijdleider of een wedstrijdleider kan een 
speler, mits direct na het bekend worden van die beslissing, protest aantekenen. 
Een dergelijk protest dient schriftelijk te worden ingediend bij de hoofdwedstrijd-
leider, die voor onverwijlde behandeling door de hoofdscheidsrechter zorg draagt. 
De hoofdscheidsrechter doet bindend uitspraak. 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Samenwerkingspartners 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 
 
 

SBSB 
 

Stichting Bevordering 

Schaaksport Brabant 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.hoogeveenchess.nl/
https://www.hanze.nl/
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Sponsoren 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

https://www.assen.nl/
https://www.hotelassen.nl/
http://www.nosbo.nl/
http://www.schaakbond.nl/jeugd/bruni
https://www.provincie.drenthe.nl/
http://www.schaakbond.nl/
http://raindropchessmedia.com/
http://www.gedichten.nl/

