
Jan Baljé winnaar van 3e Nazomertoernooi Assen 2016  

Op 26 en 27 augustus is in Assen het derde Nazomertoernooi gehouden. Het toernooi is voor 

velen een mooie testcase of de schaakkwaliteiten de zomervakantie hebben doorstaan en 

een mooie opwarmer voor het nieuwe seizoen. Toernooiformule is vierkampen, waardoor je 

drie partijen tegen tegenstanders van ongeveer gelijke sterkte speelt, op de vrijdagavond en 

zaterdag overdag. Een voor het toernooi recordaantal van 48 schakers kwam naar het 

speellokaal van schaakclub Assen om met elkaar de krachten te meten.  

Op het toernooi was ook Jozias Hillenkamp aanwezig met een nieuw spel, 

square4chess. Na de partijen hebben menig speler hier even mee 

kennisgemaakt.  

 

Groep M was het strijdtoneel Lyne en 

Jaël van schaakclub Assen tegen 

Remmelt en Tetske uit Leek. Lyne en 

Remmelt gingen voortvarend van start 

met een winstpunt in de eerste ronde. 

Remmelt won in de tweede ronde van 

zijn zus, waarmee hij recht op de 

overwinning in de groep afging met 2 

uit 2. Maar ook Lyne, die lange tijd een 

stuk achterstond tegen Jaël, wist 

uiteindelijk te winnen, zodat ook zij na 

twee ronden 2 uit 2.   

De slotronde beloofde een mooie strijd te worden. Lyne en Remmelt waren tegen elkaar 

ingedeeld. Maar na 15 minuten kwam de uitslag al: remise door eeuwig schaak, waar heel 

misschien er ook wel een mat in had gezeten voor Remmelt. Hoe dank ook, een mooie 

gedeelde overwinning van groep M voor Lyne en Remmelt! 

 

  



In groep L was Linet (Minverva, Hengelo) 

sterk op dreef. In de eerste ronde 

speelde zij een knappe winstpartij tegen 

Assenaar Wilfred. Ook Jack Zeilstra 

(schaakclub Bakkeveen) won zijn eerste 

partij.  

Linet wist in de tweede ronde haar 

positie verder te versterken door te 

winnen van Jack. Lennart haalde zijn 

eerste punt binnen door te winnen van 

Wilfred.  

In de laatste ronde won Linet ook haar 

laatste partij. Een prachtige 3 uit 3 

score voor de Hengelose! Wilfred won 

zijn laatste partij van Jack, waardoor 

de overige spelers alle drie op de 

tweede plaats eindigden en ook zij met 

een geldprijsje naar huis konden! Van 

harte gefeliciteerd voor alle 4 spelers!  

 

 

 

  



In de eerste ronde in groep K een vlotte 

overwinning van Tijmen Hofstra tegen Vigen 

Boghossian uit Hengelo, waar Wim Smit er 

weliswaar langer over deed, maar ook hij het 

punt op het droge wist te trekken. De 

enthousiaste Tijmen zette in de tweede ronde 

zijn zegetocht voort door te winnen van Wim 

Smit. Vigen leek goed te staan tegen Theo 

Dijkstra, maar de laatste trok toch aan het 

langste eind.  

Zo ging Tijmen de laatste ronde in met 2 uit 2, en zou mogelijk net als zijn broer een paar 

groepen lager de groepswinst kunnen pakken, mits hij zou winnen van Theo Dijkstra. Dat 

deed Tijmen inderdaad door de loper van Theo op te 

sluiten en te veroveren, zie foto: 1….d4 2.Lf2 e3 en de loper 

valt.  

De andere partij van Wim tegen Vigen was een eindspel 

van  loper en paard tegen een toren en pion.Na 3 uur 

spelen wist Vigen dit te winnen, waarmee ook in deze 

groep er 1 winnaar was, Tijmen, en 3 tweede plaatsen, dus 

4 prijswinnaars!  

Tijmen, van harte gefeliciteerd met deze overwinning, en 

de anderen met hun prijs(je)!  

 

 

  



In groep J twee spannende 

partijen in de eerste ronde. Wahe 

(Hengelo) speelde met zwart een 

strakke partij tegen Assenaar 

Kenneth. Via knap spel kwam hij 2 

paarden tegen drie vrije pionnen 

van wit op de damevleugel. Die 

wist hij eenvoudig te keepen, 

waarna de winst tegen elfen in de 

pocket zat. De andere partij was 

oud Assenaar en huisschaker Tim 

Busscher tegen Maarten Bosma. 

Maarten had licht overwicht, Tim 

bracht echter een pion naar de overkant waarna een eindspel van 3 pionnen tegen een 

toren voor Maarten overbleef. Op een paar tempi wist Maarten deze te winnen, maar 

bijzonder knap gespeeld van huisschaker Tim.  Hij moet maar heel gauw een club gaan 

zoeken   

De tweede ronde overspeelde Wahe 

Tim in een mooie aanvalspartij. 

Maarten leek ook af te stevenen op 

2 uit 2, daar hij clubgenoot Kenneth 

stevig aanpakte en een stuk 

voorstond. Dit stuk gaf Maarten 

echter pardoes weer terug, waarna 

in de schok die volgde tot remise 

werd besloten.  

 

 

De derde ronde speelde Tim tegen Kenneth. Dit 

leidde tot een snelle overwinning van Kenneth. 

Maarten speelde tegen  Wahe, en had het daar 

beduidend zwaarder mee. Maarten stond met 

zwart een kwaliteit tegen een pion achter. Wahe 

bracht een pion naar de overkant en Maarten 

moest zich gewonnen geven. Een prachtige 3 uit 

3 overwinning voor Wahe, en een gedeelde 2e 

plaats voor Kenneth en Maarten. Van harte 

gefeliciteerd heren!   



Groep H was een confrontatie tussen jeugd 

en ervaring. Senioren Boudewijn en Gerard 

speelden de eerste ronde tegen elkaar, 

waar Gerard een prachtige vrijpion had en 

winst makkelijk leek te halen. In het verloop 

echter kwam Boudewijn in tijdnood, 

waardoor Gerard ook sneller ging spelen en 

pardoes een loper weggaf. Met nog 1.25 

minuut voor Boudewijn werd vervolgens tot 

remise besloten. Pieter wist te winnen van 

Nils.  

De tweede ronde was de genoemde confrontatie tussen ervaring en jeugd. Gerard speelde 

tegen Nils, en Boudewijn tegen Pieter. In beide partijen won de jeugd, met zwart nog wel.  

Bij de ingang van de derde ronde verzuchtte een senior al dat de jeugd er met de prijzen 

vandoor zou gaan. Die uitspraak had een voorspellende waarde in zich. Boudewijn was de 

eerste die het 

onderspit moest 

delven, en wel 

tegen Nils, zie foto.  

Na 1. …Kb3 2. Txc4 

dxc4 3. Ke2 c3 4. C7 

c2 komt zwart net 

een tempo tekort. 

Boudewijn gaf op.  

Gerard won tot zijn 

verrassing van 

Pieter, die de hele 

partij toch iets 

beter had gestaan. 

Maar ondanks deze 

overwinning gingen 

de prijzen inderdaad naar de twee talenten in de groep, Pieter en Nils deelden de eerste en 

de tweede prijs. Van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

  



Groep G was het strijdtoneel van eveneens twee senioren en 2 jeugdspelers. Bert 

Bergshoeff, al jarenlang de 

organisator van het succesvolle 

Kennemer Open toernooi speelde 

tegen Maarten Hoolsema, de 

Assenaar uit Hilversum. Maarten 

speelt vaak vol op de aanval door 

zijn pionnen naar voren te gooien, 

en zo ook nu. Uiteindelijk leverde dit 

een toreneindspel op met een paar 

pionnetjes meer, waarmee Maarten 

zijn eerste punt pakte in dit 

toernooi. Jan Bosma won van Arthur 

Maters, die vanuit Tiel met de trein 

naar Assen was gekomen om aan het toernooi mee te doen.  

De tweede ronde speelde Maarten 

tegen Arthur. Nu een wat rustiger 

spel, en dat pakte meteen minder uit 

voor Maarten. Een pionnen/paard 

eindspel met een pionnetje minder 

was misschien te houden, maar 

Maarten voorkwam dat hij op 1 

manier werd mat gezet, maar er 

waren 2 manieren. Bert redde het niet 

tegen Jan. Ook in deze groep dus een 

overwinning van de jeugd.  

 

In de slotronde speelde Maarten tegen 

Jan, met zwart, niet zijn favoriete kleur. 

Toch wist Maarten de winst naar zich toe 

te trekken. Bert redde de eer in de 

slotronde door ook te winnen, van 

Arthur. Als gevolg daarvan werden de 

prijzen gedeeld door Maarten en Jan. 

Gefeliciteerd!   



Groep F was het domein van 

Machteld van Foreest. In de 

eerste ronde maakte Assenaar 

Cor hardhandig kennis met de 

schaakvaardigheid van de 

negenjarige. Een miniem 

voordeeltje werd door Machteld 

bijzonder knap uitgebouwd en 

naar winst gevoerd. Jeroen 

(medeorganisator Hoogeveen 

toernooi) en Waheeb speelden 

door tot 2 kale koningen en 

deelden derhalve het punt.  

In de tweede ronde was Waheeb de volgende tegenstander van Machteld. Ook hier 

materieel lange tijd gelijke stand, maar geleidelijk aan werd de koning van Waheeb steeds 

benauwder door Loper en Dame van Machteld, waar Waheeb op twee plaatsen mat kon 

worden gezet. Eeuwig schaak kon Waheeb niet redden, en ondekbaar mat was het resultaat.  

Cor en Jeroen speelden remise.  

In de derde ronde speelde 

Waheeb tegen Cor en 

Machteld tegen Jeroen. Cor 

liet een loperoffer op h7 toe in 

een franse opening, maar dit 

pakte verkeerd uit. Jeroen en 

Machteld hielden elkaar lange 

tijd in evenwicht, maar 

Machteld had een slechte 

loper en Jeroen een goede. Dit 

zette hij om in pionwinst en 

later in partijwinst.  

Machteld en Jeroen zijn daarmee beide winnaar van groep F, van harte gefeliciteerd!  

 

 

  



In groep E speelden Maarten Roorda en 

Rene den Dekker een spannende partij 

in de eerste ronde. Maarten stond 

overwegend, en leek op de overwinning 

af te gaan, maar Rene wist af te 

wikkelen naar een remise-eindspel met 

een loper achter, maar met twee 

randpionnen.  

Jesper kwam in zijn partij tegen Rene in 

’t Veld een pionnetje voor, later nog 

een naar verluidt. Hij trok de partij 

daarmee naar zich toe.  

In de tweede ronde sloeg Jesper een vergiftigde 

pion op b7 (“sla nooit op b7 ook al is het goed” zou 

je bijna zeggen): 

Jesper sloeg hier Dxb7, waarna er vreselijke dingen 

gebeurden na Tb8 Dxa6 en Txb2 met dreiging op g2. 

Op zet 25 ging Jesper mat met Tg1#.  

Rene tegen Rene werd gewonnen door Rene in ’t 

Veld.  

 

 

 

In de derde ronde een taai en lang 

gevecht tussen Maarten en René in ’t 

Veld; de partij was de laatste van het 

toernooi, en eindigde in vliegende 

tijdnood in remise. Omdat de veel 

eerder afgelopen partij van René den 

Dekker tegen Jesper gewonnen was 

door René, in deze groep 3 

prijswinnaars: winnaar Maarten 

Roorda en een gedeelde tweede prijs 

voor beide René’s. Gefeliciteerd 

heren!   



In groep D leek voorzitter van 

schaakclub Assen Sjoerd Homminga in 

de eerste ronde een zware avond te 

krijgen tegen Leo Spaans met een 

vijandelijk stuk geposteerd op e3. Een 

kwaliteitsoffer en een paar gesnoepte 

pionnetjes brachten uitkomst, waarna 

een eindspel van paard en twee 

pionnen tegen een toren uiteindelijk in 

remise eindigde.  

Damien van den Hoff had Henk Seijen 

stevig in de tang en pakte een punt en de leiding na de eerste dag.  

In de tweede ronde speelde Sjoerd tegen 

Damien. De kansen wisselden, Damien 

stond naar verluidt wat beter, maar gaf op 

het eind een stuk weg en daarmee in één 

klap de partij.  

Henk speelde zijn tweede partij tegen 

Leon. Dat werd een partij waarin de volle 

twee uur per persoon werden benut. Een 

toreneindspel met elk twee pionnen was 

het resultaat, waarin de pionnen van Leon 

in het centrum stonden en verder waren 

opgeschoven.  

De laatste ronde speelde Henk tegen 

Sjoerd. Ook hier een lange partij waarin 

beide spelers de bedenktijd van 2 uur per 

persoon bijna gebruikten, en Henk 

uiteindelijk aan het langste eind trok. Op 

dat moment had Damien al afgerekend 

met Leo, zodat in deze groep Damien met 

de eerste prijs naar huis ging en Sjoerd en 

Leo de tweede mochten delen. 

Gefeliciteerd heren!    



In groep C speelde Assenaar Tycho 

tegen Bram de Vries. Bram had een 

torenpaar tegen Toren en Loper, dit 

was nog best lastig. Maar uiteindelijk 

moest Tycho het hoofd buigen. Hans 

Smit (Assen) speelde tegen Paulo 

Valiente (Haren). Lastige partij 

meldde Hans, uiteindelijk remise.  

In de tweede ronde speelde Hans 

tegen Bram een Scandinaviër, kwam 

met een pionnetje meer uit de 

opening. Afgewikkeld werd echter naar een 

dameeindspel, waarin de pluspion niet 

opwoog tegen eeuwig schaak. Remise.  

 Tycho speelde een spannende wedstrijd 

tegen Paolo. Loper, toren en een stel pionnen 

tegen een torenpaar met 1 pion was het 

resulterende eindspel. Een zwarte pion die 

naar de overkant liep bracht de beslissing.  

In de laatste ronde speelden clubgenoten 

Hans en Tycho tegen elkaar. Een gelijk 

opgaande partij, tot Hans ineens 

blunderde en Tycho de winst pakte. Zoals 

een goed schaker betaamt was Hans 

zichtbaar kwaad op zichzelf. Bram wist te 

winnen van Paulo, waardoor hij met 2,5 

uit 3 de groepswinst veilig stelde (zie voor 

de aanval op de koningsstelling de 

onderste foto). Tycho won door zijn 

overwinning de tweede prijs.  



Groep B was het strijdtoneel van de subtop. Bas de Boer – rating 1975, maar virtueel ruim 

100 punten hoger – rekende in de eerste ronde af met de Sissaan Joris Leertouwer, waar 

Ronald Ritsema Sjoerd Rookus aan 

de zegekar bond.  

 In de tweede ronde doldrieste 

taferelen in de slotfase. Een 

dynamische stelling van Bas de 

Boer tegen Sjoerd Rookus. Sjoerd 

had een dame, tegen Bas Toren, 

Loper en pion. In de tijdsnood 

(bovenste bord), met elk nog een 

paar minuten, zette Sjoerd echter 

Bas pardoes – midden op het bord 

– mat (iets als 1….Ld3 2. Kf3 La6 

3.Df4#) 

Ronald en Joris moesten met nog een 5 minuten per persoon eigenlijk nog een half 

schaakspel spelen. In de oplopende druk overzag Ronald een pionvorkje op Dame en Koning. 

Na de tweede ronde stonden alle spelers met 1 punt gelijk.  

In de slotronde wist Joris te 

winnen van Sjoerd. Hij 

veroverde daarmee de eerste 

plaats, omdat de andere partij 

tussen Bas en Ronald 

(achterste bord) in remise 

eindigde. Bas en Ronald 

deelden de tweede prijs. 

Gefeliciteerd heren! 

 

 

 

  



In de hoofdgroep speelde Elmar 

Hommes en Andries Mellema een 

14-zetter en besloten tot remise. 

Andries speelde met wit en wist 

geen enkel openingsvoordeel te 

behalen meldde hij, en vond remise 

daarom prima. Jan Baljé en Pieter 

Tromp speelden daarentegen tot 

laat in de avond een spannende en 

gecompliceerde wedstrijd. Jan stond 

materieel voor, maar de stelling was 

open en vol dreiging. Na afruil van 

enig materiaal resteerde een eindspel met een stuk minder voor Pieter, en dit was 

onhoudbaar.  

In de tweede ronde Jan tegen Andries 

en de clubgenoten Pieter en Elmar 

tegen elkaar. Andries en Jan speelden 

een Wolga-gambiet; Jan leek kansen te 

krijgen over de f-lijn zo meldde hij, 

maar Andries hield bijtijds de deur 

dicht. Via herhaling van zetten werd het 

remise.  

Pieter en Elmar hadden een langdurige 

partij, waarin Elmar meer tijd verbruikte 

en Pieter geleidelijk iets beter kwam te 

staan. De tijd werd Elmar uiteindelijk fataal. Met 1.10 minuut op de klok tegen een half uur 

voor Pieter gaf Elmar op.    

In de slotronde speelde Elmar tegen Jan. Jan wist met zwart Elmar te verslaan, en haalde 

daarmee in deze sterke groep 2,5 uit 3, een prachtige prestatie. Hij wint daarmee de 

hoofdgroep van het toernooi. Van harte gefeliciteerd Jan!  

De andere partij tussen Andries en Pieter eindigde in remise. Zij deelden daarmee de tweede 

prijs.  

  

  



 

De prijsuitreiking voor toernooiwinnaar Jan Baljé.  

 

Om half zes kon de zaal worden opgeruimd en was het toernooi ten einde. Een geslaagd 

toernooi zonder schaaktechnische incidenten, waardoor ook dit jaar de scheidsrechter en de 

commissie van beroep, bestaande uit Jan Baljé, Sjoerd Homminga en Maarten Roorda, het 

rustig hadden.  

Tot slot een woord van dank aan Martin van Velzen, die door zijn werk op de achtergrond 

(o.a. website, ratingverwerking) dit toernooi mede mogelijk heeft gemaakt.  

 


