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Nieuwsbrief SV Rivierenland, februari 2023 

Wat gebeurt er veel 

Voorwoord, van de redactie 

Het nieuwe jaar begon met een groot aantal activiteiten. Deze Nieuwsbrief staat er vol van. Dubbeldik. 

Neem er even de tijd voor…. De oliebollen waren op 3 januari nog maar nauwelijks verteerd, of het 

Nieuwjaars Rapid werd georganiseerd. Het werd voor de eerste keer gehouden en met een goede 

opkomst. Arno van Hoof doet verslag. De Schaakcursus werd een week later afgerond. Deelnemer en 

aspirant-lid Jan de Rooij blikt in deze Nieuwsbrief terug en kijkt vooruit. Voor het eerst in de 

Nieuwsbrief een pittige partij-analyse door onze KNSB-teamspeler Mikel Kroon. Een spektakelstuk. 

Aanleiding om ook hier aandacht te besteden aan ons ‘Zaterdagteam’ en hoe het team marcheert. 

Op 25 januari werd het 15e Burgerweeshuis Schoolschaaktoernooi (BWS) georganiseerd in Tiel. Een 

recordaantal deelnemers van 130 basisschoolleerlingen namen deel! Ook een groot aantal leerkrachten, 

ouders en andere belangstellenden waren van de partij, waaronder de 18-jarige Arthur Maters, 10 jaar 

geleden deelnemer aan het BWS, oud-lid van onze vereniging en inmiddels tweemaal Nederlands 

Jeugdkampioen schaken. Arthur werd in de stampvolle zaal geïnterviewd. BWS en interview. Van beide vind 

je  deze editie verslag. Een betere reclame voor de schaaksport kun je je niet wensen. Of toch? Want Giri won 

in een spannende laatste ronde het Tata-Chess toernooi, mede door een zege van Jordan van Foreest op 

Giri’s concurrent.  

Albert Sluiter blikt terug op de teamwedstrijd van ons 4-tal in de SOS-competitie. Bovendien geeft hij 

belangrijke tips voor de tijdnoodfase in externe competitiewedstrijden.Op 18 januari kwam het bestuur bijeen 

met een bomvolle agenda. Besloten werd ook dit jaar weer het Rivierenland Open Rapidtoernooi (ROR) te 

organiseren (op 25 maart). In deze Nieuwsbrief leest u de mededelingen van het bestuur. Last-but-not-least 

wordt er in de wintermaanden door leden van de SVR schaakles gegeven op enkele basisscholen. Aandacht 

hiervoor in deze Nieuwsbrief. 

 

Met Rapid het jaar beginnen 
Arno van Hoof 
 

Na een korte Kerst onderbreking werd het nieuwe jaar bij SV Rivierenland afgetrapt met een avondje Rapid 

schaak. In 4 rondes met 20 minuten speeltijd konden de Rapid krachten onderling gemeten worden. Dit was 

een leuke mogelijkheid om elkaar de beste wensen over te brengen, maar je tegenstander wel van het bord te 

vegen. Met een opkomst van 14 schakers werd het een mooi mini-toernooitje. Ook was dit een gelegenheid 

waarbij de nieuwe deelnemers van de schaakcursus hun krachten konden meten met de vaste schakers.  

      

Na 4 rondes was de eindstand vrij duidelijk; Hemmo Mulder is de overduidelijk winnaar met 4 partijen uit 4 

gewonnen. De Oekraïense Slava en Tycho van Muijlwijk (terug van weggeweest) drongen beide de top 3 in 

met 3 overwinning en 1 verlies partij. Waarbij Slava op plek 2 komt vanwege de ‘weerstandspunten’. Al met al 

was het een gezellig avond waarbij veel werd geschaakt. Een mooi begin van 2023.    

De Top 3: 1. Hemmo Mulder; 2. Slava; 3. Tycho van Muijlwijk 
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Nieuw aanstormend talent?  

Vanaf november 2022 maakt een zestal ‘novieten’ (Harry, Wijnand, Marco, Danny ,Jan en Fra 

(hernieuwd) kennis met het edele schaakspel (inmiddels is Fra gestopt, maar gelukkig is Robin 

ingestroomd). Onder leiding van Albert en Arian is gedurende zes avonden aandacht besteed aan de 

beginselen van het spel, de belangrijkste principes van de opening en voorzichtig geroken aan het 

eindspel.  

 

Op dit moment (eind januari 2023) spelen we een onderlinge competitie om ook wat wedstrijdervaring en -

spanning op te doen. Wij (de cursisten) zijn enthousiast en willen van onze deelname aan de vereniging een 

succes maken. Of en wanneer we kunnen ‘instromen’ in de interne competitie van de vereniging staat nog te 

bezien. Wij zijn ons wel bewust van het niveauverschil dat op dit moment nog aanwezig is. Maar daar zit voor 

ons natuurlijk ook de uitdaging om op enig moment mee te doen voor het “ecchie”. Tal van spreekwoorden zijn 

op deze situatie van toepassing, maar de belangrijkste zijn toch wel ‘Oefening baart kunst’ en “de aanhouder 

wint”. Op de laatste cursusavond werd er al een groepsapp aangemaakt. Je ziet ons iedere dinsdagavond 

vanaf half acht in het Dorpshuis van Tricht. Tot ziens! 

 

De cursisten en tevens aspirant-leden.  Vlnr. Jan de Rooij, Marco van Bekkum, Robin van Dam, Wijnand van der Meijden 

en Harrie Fitie. Danny Gruijters ontbreekt op de foto. 

 

Kroonjuweel in KNSB-competitie 

De Schaakbond besloot een jaar of vier geleden om de landelijke competitie toegankelijk te maken 

voor meer teams. Schakers van onze vereniging grepen de die kans om op zaterdagen competitie te 

spelen dankbaar aan. Anno 2023 speelt ons KNSB-team in de 4e klasse C. Bij uitwedstrijden worden op 

de zaterdag soms flinke afstanden overbrugt naar Almere, Zutphen of Elburg. Spelen op zaterdag heeft 

zo zijn voordelen. Je hoeft je uit je werk niet te haasten en de volgende ochtend word je na een 

onrustige nacht niet (of minder vroeg) geplaagd door een ratelende wekker.  

Onze 8-tallen hebben de afgelopen jaren enkele topspelers verloren en dan is het goed dat de anderen SV 

Rivierenland blijven vertegenwoordigen. Natuurlijk zouden we graag zien dat zij ook dinsdagse clubavonden 

bezoeken. Dat zou het spelniveau en de sfeer in de interne competities versterken. Anderzijds mag iedereen 

zijn persoonlijke afwegingen maken en mogen we blij zijn dat ons KNSB-team op respectabel niveau schaakt. 

Sommige KNSB-spelers zijn voor andere (vooral nieuwere) leden onbekenden. Eén van hen is Mikel Kroon, 

die op verzoek voor deze Nieuwsbrief een pittige analyse heeft gemaakt van zijn partij in de 3e ronde tegen 

Amersfoort 2. Andere spelers in het KNSB-team, die we niet meer zien op de dinsdag zijn Jasper Straathof, 

Rudy Veenhoff en Aat Liefbroer. De beide laatsten zijn (oud)bestuurslid en verhuisd naar buiten de regio. 
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Mede door etentjes, de actieve groepsapp en de stimulans van teamcaptain Rudy Veenhoff staat er een hecht 

team, waarmee het – zoals uw redacteur AvW) ervaren heeft-  heel plezierig schaken is. 

Mikel’s veldslag op 26 november jl. in de thuiswedstrijd tegen Amersfoort 1 maakte veel los in de Groepsapp. 

Reden om hem te vragen die partij voor deze Nieuwsbrief te analyseren. Van Mikel was wel een beetje 

bekend dat hij zijn partijen op het scherpst van de snede ‘uitvecht’, zo ook deze partij. Mikel die een baan 

heeft als directeur bij een schoonmaakbedrijf in Waardenburg, spreekt in een toelichting op de partij dat zijn 

opvallende manoeuvre 13. Le3 ; 14. Tae1 en 15. Lc1 bedoeld was om zijn toren op de e-lijn te activeren en de 

damevleugel gesloten te houden en om zich te concentreren op het op touw zetten van een koningsaanval.  

Het winnende 24. Lxf4 (in plaats van de gespeelde terugslaan van de pion 24 Pxg5+) was een computerzet, 

waar Mikel tijdens de partij wel naar had gekeken, maar niet gespeeld omdat hij bang was voor een zeer 

zwakke pion op e4. Zie hieronder de partijdiagram op 23e zet voor zwart). Wat voor Fritz of Stockfish een koud 

kunstje is met 24. Lxf4 kreeg Mikel niet uitgerekend achter het bord. De vrees voor een aanval van zwart met 

de witte loper op de lange diagonaal en diens dame op de zwarte velden, met beiden zijn koning in het vizier 

en het gevaar van het openen van de e-lijn met de zwarte toren erop, deden hem besluiten tot het terugslaan 

van de pion op g5. Zoom een beetje in en speel de onderstaande partij na. 

 

Mikel Kroon – Audry Burer 1-0 , Rivierenland 1 – Amersfoort 2; Tricht 26-11-2022 
Partijanalyse door Mikel Kroon 
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Schaken populair bij de Jeugd 

15e Burgerweeshuis Jeugdschaaktoernooi Tiel 

Organisator Dirk van Zetten, van de Schaakvereniging Rivierenland, kon zijn geluk niet op! Maar liefst 

28 teams deden op 25 januari mee aan het 15e Burgerweeshuis Schoolschaaktoernooi, dat is genoemd 

naar de vaste hoofdsponsor. Inclusief reserves, die vaak ook meespeelden, namen zo’n 130 kinderen 

mee. De jongste vierde zijn 7e verjaardag. Dan waren er ook nog tal van ouders en leerkrachten die met 

hun kinderen meeleefden en hen aanmoedigden. Ze zorgden voor extra sfeer en reuring in de speelzaal van 

Basisschool Floriant. Mede-organisator Hans van Tussenbroek, leerkracht bij Floriant, had met een 

vooruitziende blik meer zaalruimte vrijgemaakt en extra stoelen en tafels laten neerzetten. Het paste allemaal 

maar net. 

Het leverde allemaal veel publiciteit op. Een groot artikel in De Gelderlander over de populariteit van de 

Schaaksport op het voorblad van het regionale katern. En een mooie foto van de prijswinnaars op de 

voorpagina van Kontakt Tiel. 
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Recordaantal deelnemers 

Het was alweer de 15e keer dat het Schoolschaaktoernooi werd georganiseerd, nadat in het in de Coronajaren 

2021 en 2022 geen doorgang kon vinden. Gelukkig kon de traditie nu weer worden voortgezet. Extra 

verheugend dat in 2023 een record aantal teams meedeed. Waar die stijgende populariteit aan te denken is, 

blijft giswerk. Is door Corona de populariteit van bordspelen toegenomen? Is de jeugd uitgekeken op 

computergames en TikTok? Zijn het de successen van de Nederlandse Grootmeesters Giri en Van Foreest, 

die tot de verbeelding spreken? Is het de groei van het Meisjesschaak en het succes van de Netflix-serie 

‘Queens Gambit’? En/of komt het toch gewoon doordat de basisscholen in Tiel en omstreken ‘schaakminded’ 

zijn en er veel schaaklessen worden gegeven? 

2023 is ook een jubeljaar omdat de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) 150 jaar bestaat en dit jaar 

veel activiteiten stimuleert of organiseert met als thema “Schaken kent geen grenzen”. Jeugd- en 

schoolschaak is een belangrijk speerpunt in dit jubileum.  

Nederlands Kampioen Jeugdschaak, deed ooit mee aan Burgerweeshuis Toernooi. 

Toevallig of niet, opvallend was het bezoek van, de 18-jarige Arthur Maters. Hij is tweemaal Jeugdkampioen 

Schaken van Nederland, tweemaal Kampioen Jeugdteams van Nederland en hij vertegenwoordigde ook 

Nederland in Internationale schaaktoernooien. Zo’n tien jaar geleden deed hij ook mee aan het 

Burgerweeshuis toernooi, dat hij nu bezocht om goede oude herinneringen op te halen en bekenden, zoals 

zijn vroegere onderwijzer, weer te zien. Hij ontkwam er niet aan dat de jeugd selfies met hem maakte. In een 

vraaggesprek (zie elders op deze website) haalde hij zijn eigen herinneringen aan het Burgerweeshuis 

Schaaktoernooi op. Ook vertelde hij wat er bij komt kijken om een goede schaker te worden. Arthur was een 

aantal jaren lid van de Schaakvereniging Rivierenland totdat hij te goed werd. En hij beval jeugdige schakers 

en hun ouders de deelname aan de Schaaktraining aan die de Schaakvereniging in Tiel na de Corona-dip 

weer wil gaan starten. 

  

 

Spannend tot het eind,  De Distelvlinder 1 wordt kampioen  

In de finaleronde deed Arthur Maters de eerste zet voor zijn oude school ‘De Blinker’. Het hielp net niet 

voldoende om zijn oude school aan de eindzege te helpen. Als altijd leverde het Burgerweeshuis 

Schoolschaaktoernooi een spannende eindstrijd op. De verschillen waren klein. Vier teams deelden met 4 

punten uit 6 wedstrijden de vierde plaats! Als derde eindigde Floriant 2 met 4,5pt, net achter De Blinker 1, met 

5 pt. De hoofdprijs werd gewonnen door het team De Distelvlinder 1, uit Culemborg, dat 5,5 punten scoorde uit 

6 wedstrijden. Een hele goede prestatie! De beker voor de hoofdprijs en de Flipje-wisselbekertroffee werden 

van harte uitgereikt door Ray Peters van het Burgerweeshuis Tiel. Hij toonde zich namens de sponsor heel 

content dat dit toernooi weer was georganiseerd en dat jongens, meisjes, ouders en leerkrachten er zo van 

genoten. 
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Op de website van de SVR staat een link naar een fotogalerij. 

Op de Website De Tielenaar staan mooie foto’s en een verslag. Met dank aan Jan Bouwhuis. Hierbij de link 
naar de Tielenaar:    
https://detielenaar.nl/nieuws/2023/01/15e-burgerweeshuis-schoolschaaktoernooi-tiel-e-o/ 
 

Met dank voor het organiseren van het 15e Burgerweeshuis Schoolschaaktoernooi: Dirk van Zetten, 

organisatie; Hans van Tussenbroek, organisatie; André van der Aart, wedstrijdleider; Ray Peters, namens de 

sponsor Burgerweeshuis Tiel; Rob Disselhoff; scheidsrechter en talentenscout, Joop Schoots en Gerard 

Junge scheidsrechters 

====================================================================== 

Viertal in eindfase ten onder 
Albert Sluiter 

 

Het 4-tal van SV Rivierenland ging op 10 januari in de thuiswedstrijd tegen Houten 1 strijdend ten 

onder. Met een tactische opstelling ontvingen we Houten 1 de koploper. 

Ondanks dat het een sterk team was had ik een goed gevoel bij deze ontmoeting. Ben Driessen aan bord 2, 

Hans Ruis aan bord 3 en Arno van Hoof aan bord 4 en ondergetekende nam het 1e bord voor zijn rekening. 

 

Aanvankelijk leken alle partijen zich goed te ontwikkelen en de partijen waren over het algemeen in evenwicht. 

Arno met zijn uitgebalanceerde opening speelde goed, precies en binnen zijn tijdslimiet. Ik hoopte eigenlijk op 

een punt op dit bord, maar het eindspel was moeilijk in te schatten. Remise was een goed resultaat en Arno 

presteert naar tevredenheid.  

Hans Ruis verraste me. Over het algemeen speelt Hans erg solide, maar dit was een avond vol strijd. Minder 

stukken op het bord en diverse pionnen eilanden. Lastig te verdedigen en strijdend ging Hans ten onder. De 

topborden moesten het verschil maken. 

 

Ik had, met zwart,  een Engelse opening voorgeschoteld gekregen en de opbouw was gelijkwaardig. Wit iets 

meer druk en zwart stond gedegen. 

                                                                            

https://detielenaar.nl/nieuws/2023/01/15e-burgerweeshuis-schoolschaaktoernooi-tiel-e-o/
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De laatste zet van wit in deze stelling was d4. Veld g4 schreeuwt om een paard. Mijn tegenstander bekende 

dat hij deze zet gemist had. Pe5-g4 voor de hand liggend, echter ik speelde Pf6-g4. Toen zwart, … Kh1 

speelde (niet  …. hxg, want dat verliest een pion), kon ik met Pexc4 een mokerslag uitdelen. Zakelijk werd 

deze wedstrijd naar winst afgewikkeld. 

Alle druk op de schouders van Ben. Een prachtig opgebouwde partij met winstkansen op het bord. Ben 20 

minuten op de klok en zijn tegenstander slechts 10 seconden. Toen ging alles mis wat er mis kon gaan. Ben 

zijn tegenstander begon met zijn teamcaptain te praten en er ontstond tumult aan het bord. Na dit gesust te 

hebben kregen we de situatie dat Ben zijn zetten moest schrijven en zijn tegenstander a tempo speelde. Na 

een onreglementaire zet nog een tijdsincident, tsja dat je dan de concentratie verliest verbaasde niemand en 

Ben kon zijn stelling niet houden. Een zuur verlies. 

Eindstand 1 ½ -- 2 ½  

 

“Schaken is leuk en goed voor kinderen” 
Arthur Maters, tweemaal Nederlands jeugdkampioen, in vraaggesprek 

 

Als speciale gast aanwezig op het 15e Burgerweeshuis Schoolschaaktoernooi was Arthur Maters, 18 

jaar. Hij is tweemaal Nederlands Jeugdkampioen Schaken en deed 10 jaar geleden zelf met het 

Burgerweeshuis Jeugdschaaktoernooi mee als beginnend schaaktalent. Hij zat toen op de Kastanjepoort 

in Erichem, nu De Blinker. Hij verrichte in de finaleronde de eerste zet voor zijn voormalige school. Hij 

ontkwam er niet aan dat de jeugd selfies met hem maakte. 

In de bomvolle speelzaal werd Arthur geïnterviewd door de voorzitter van Schaakvereniging Rivierenland, 

Arian van Weerden. Arthur vertelde hoe leuk hij vroeger het schoolschaaktoernooi had gevonden. Daarom 

wilde hij graag nog eens komen kijken. Hij valt het hem op dat er nu veel meer meisjes meedoen, wat hij een 

hele goede zaak acht. Ook doen er nu veel meer teams mee.  

“Met talent alleen red je het niet” 

Arthur werd ook tweemaal Nederlands Kampioen Jeugdteams en vertegenwoordigde Nederland bovendien op 

internationale toernooien. Dat hij zo goed en snel leerde schaken is volgens hem niet alleen een kwestie van 

veel talent en schaakpartijtjes spelen, maar vooral ook van veel schaakoefeningen doen en schaaktheorie 

leren. Hij studeert nu in Leiden en merkt dat hij in zijn studie voordeel ondervindt van zijn schaakervaring. “Je 

denkt veel analytischer, je leert vooruit te denken, een plan te maken en rekening te houden met wat je 

tegenstander allemaal kan doen”. Hij beveelt schaken en schaaktraining aan bij de jeugd en prijst het initiatief 

van de Schaakvereniging om in Tiel jeugdschaak te gaan organiseren: “Schaken is heel leuk goed voor de 

ontwikkeling van kinderen. Dus goed als ouders hun zoon of dochter aanmelden!”. 
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====================================================================== 

 

Eindfase Wedstrijden externe competities:  

In gesprek met teamcaptain Albert Sluiter 

Vaak ziet Albert het mis gaan als spelers zetten moeten noteren en hun tegenstanders niet meer. Je weet wel 

als die de 5 minuten grens gepasseerd zijn. A tempo spelen, schrijven en spelen tegen een tegenstander die 

er vol voor gaat is lastig. Erg lastig en vaak nadelig voor de speler die het moet doen. 

Dit vraagt volgens Albert om een andere aanpak en een andere mindset. Hij geeft 7 tips! 

7 gouden tips  

• Als je ooit in deze situatie komt ga nooit mee in de flow van je tegenstander. 

• Ontstaat er tumult aan het bord, verzoek de omstanders weg te gaan en roep de captain erbij. 

• Ga van het bord af en ontspan 5 minuten, zodat je zelf in de juiste flow komt. 

• Als je tegenstander gezet heeft, verzorg eerst je eigen zet en als deze gedaan is dan noteer je pas 

beide zetten. Dit geeft meer rust. 

• Een speler in grote tijdsnood speelt uitsluitend op zijn intuïtie, hij ziet geen complexe scenario’s en 

neemt meer risico’s. 

• Kun je het om een of andere reden niet handelen, bied remise. 

• Train deze situaties door regelmatig rapid chess, 15, 10 of 5 minuten te spelen. 

Hou er rekening mee, zegt Albert, dat in geval van tijdnood aan het einde van je partij de mindset moet 

veranderen. Deze gedragsregels moet je altijd paraat hebben. 

 

Van de bestuurstafel - Mededelingen 

Uw bestuur kwam op 18 januari voltallig bijeen. Een barstenvolle agenda en tal van onderwerpen passeerden 

de revue. Hieronder volgen de belangrijkste wetenswaardigheden. 

 

a. Rivierenland Open Rapidtoernooi op 25 maart 

Het bestuur besloot om ook in 2023 het Rivierenland Open Rapidtoernooi (ROR) te organiseren. De datum is 

met goedkeuring van de Schaakbond vastgesteld op 25 maart. Hou deze datum vrij en noteer in je agenda! 

Het Dorpshuis in Tricht is wederom de speellocatie. Vorig jaar was er al een lichte verbetering en het bestuur 

wil dat er dit jaar nog meer leden van de SVR meedoen. In het gesprek met Albert Sluiter dat ook in deze 

Nieuwsbrief staat, wordt het belang van het spelen met kortere bedenktijden onderstreept. 

Binnenkort wordt aan alle leden en relaties de Flyer met meer informatie toegestuurd. 

De organisatie berust bij Rudy Veenhoff en Arno van Hoof. Stand-by zijn André van der Aart (financiën) en 

Arian van Weerden..  

Aanmelden kan nu al bij Rudy Veenhoff: rudyveenhoff@gmail.com 

 

b. Jaaragenda 

De Jaaragenda (tot 1 juli) met speelschema’s is vastgesteld. Hoofdmoot zijn natuurlijk de Voorjaarscompetitie 

en de aspirantencompetitie. Op 18 en 25 april vindt de Rivierenland Olympiade plaats. De succesvolle 

formule uit 2019 (pre-corona) wordt herhaald en aangepast. Er worden 4 teams samengesteld, die tegen 

elkaar spelen. Vergelijkbaar met Schaakolympiade voor Landenteams. Speeltijd is iets korter: 45 minuten pp. 

Nader bericht volgt. Op 6 en 13 juni wordt gespeeld om de Betuwe Cup, ons snelschaaktoernooi.  

Er zijn drie thema-avonden gepland: 14 maart, 9 mei en 20 juni. 

De slotavond met een bizar toernooitje is gepland op 27 juni. 

Noteer ook deze data in uw agenda. Ook voor mensen die niet aan de Voorjaarscompetitie deelnemen is het 

leuk om mee te doen. Binnenkort wordt de jaaragenda gepubliceerd op de website. 

mailto:rudyveenhoff@gmail.com
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c. Club-uitje 
De voorbereidingen voor het club-uitje gaan beginnen. Het voornemen is dat deze schaak-gerelateerde 

excursie naar het Max Euwe Centrum in Amsterdam gaat. Er kan dan ook een korte stadswandeling worden 

gemaakt en gezamenlijk geluncht of gedineerd. Nader bericht volgt. 

 

d. 150-jarig jubileum Nederlandse Schaakbond 

Twee bestuursleden bezochten de Algemene Vergadering van de Goois-Stichtse Schaakbond. Dharma Tijam, 

directeur van de Nederlandse Schaakbond deed een presentatie over wat de bond in 2023 doet aan haar 150-

jarig jubileum. De schaakbond is één van de oudste sportbonden van Nederland. Centraal thema in het 

Jubeljaar is Schaken kent geen grenzen. Want we kennen geen onderscheid tussen leeftijd, geslacht, ras, 

geloof of taal. Er is een vlotte promotiefilm gemaakt. Er zijn speerpunten vastgesteld zoals het Jeugd- en 

schoolschaak. Er is Comité van aanbeveling met bekende Nederlanders als Nick Schilder en Erik Scherder. In 

mei worden veel Events georganiseerd. Voor meer informatie zie de website van de Schaakbond: 

https://schaakbond.nl/jubileum-150-jaar-2023/ 

 

e. Functie-beschrijvingen Bestuur 

De functiebeschrijvingen van de bestuursleden leden zijn geactualiseerd. In het kader van Wetgeving over 

Goed Bestuur moeten alle sportverenigingen deze hebben. De functiebeschrijvingen kunnen worden 

opgevraagd bij de secretaris. 

 

 

Najaarscompetitie 

 

 
 

Oekraïense gast 
 

Speciale gast op een aantal van onze clubavonden is Slava, die uit de Oekraïne naar Nederland is gevlucht 

en daar samen met zijn dochter bij een familie in Tiel logeert. Schaken is Slava’s passie en dat merken we op 

de clubavonden. Hij is een agressieve schaker die het avontuur niet schuwt. Slava schaakt sneller dan zijn 

schaduw en dat kwam hem goed van pas op het Nieuwjaar Rapid Toernooi, waar hij als tweede eindigde. 

Alleen in de eerste ronde verloor hij. In goede stelling met een mooie aanval zag hij een geniepig tussenzetje 

https://schaakbond.nl/jubileum-150-jaar-2023/
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van tegenstander Albert Sluiter over het hoofd. Daarna ging het fantastisch. In de overige partijen was hij 

onverslaanbaar, met als resultaat een 2e plaats in de eindrangschikking. Slava spreekt geen Engels, daarom 

begeleid zijn dochter die heel goed Engels spreekt hem. 

 

 

Schoolschaken 

 
In deze winterperiode wordt schaakles gegeven op de drie basisscholen. De leerlingen vinden het erg leuk om 

de geheimen van het schaakspel te ontdekken. Er lopen ook wat jonge schaaktalenten rond. Lessen worden 

gegeven aan. 

- Op ’t Hof,  in Tricht  10 leerlingen, 4r lessen door Arian van Weerden en Hans Ruis 

- Stefanusschool, in Tiel, 25 leerlingen, 10 lessen door Arian en Joop Schoots 

- Brede School Tiel in Buurtcentrum Oosthonk, 7 leerlingen, 6 lessen, door Arian en Joop  

Vorig jaar werd door Joop en Arian les gegeven aan de Rehobothschool in Geldermalsen. 

Deze Rehobothschool en Op ’t Hof namen voor het eerst deel aan het BWS. Beiden waren succesvol met een 

gedeelde 8e plaats. Een leerling van de Stefanusschool (Stijn) nam van Arthur Maters de prijs in ontvangst 

voor het goed oplossen van de schaakpuzzle op het BWS (foto)  

 

 
 

 

In het volgende nummer gepland: 

 
- Verslag van het ROR 2023 

- (?) Met drie wereldkampioenen op sleeptouw, herinneringen van Gerard Junge 

- (?) In gesprek met de drie teamcaptains. Hoe ervaren zij hun rol. 

- (?) Een Partij analyse 

- Verslag externe competitiewedstijden 

 

 


