
 

Grand – Prix Assen 2013  

 

Op 11 mei 2013 was het de beurt aan schaakclub Assen om de Grand Prix te organiseren. De 

Grand Prix werd gehouden in het weekend van Hemelvaart en het NK  voor de E jeugd in 

Rijswijk, waardoor het aantal aanmeldingen wat kleiner was dan vorig jaar, maar toch nog 49 

enthousiaste jonge schakers!  

In groep A gingen na drie 

ronden drie spelers aan 

kop met 2 uit 3 te weten 

Pieter van Foreest, Daniël 

Apol en Jesper Post. 

 Pieter en Daniël wonnen 

beide hun laatste twee 

partijen.  Jesper kon het 

niet meer bolwerken en 

werd voorbij gegaan door 

Niels van Nimwegen die 

derde werd. Op onderling 

resultaat werd Pieter van 

Foreest uitgeroepen tot 

groeps- en 

toernooiwinnaar. 

Opmerkelijk is dat Pieter 

in de eerste ronde verloor 

van Lodewijk van Vliet. Het werd Pieter zijn enige verliespartij en Lodewijk zijn enige punt. 

 

 



Groep B werd een prooi 

voor Luca Petrelli, die net 

als Nick Westerhof 4 

punten haalde.  Omdat 

Luca hun onderlinge 

partij gewonnen had nam 

hij de beker voor de 

eerste prijs in ontvangst. 

De beker voor de derde 

plaats werd - eveneens op 

basis onderling resultaat – 

toegekend aan Gerben 

Mulder. Robin Bruins die 

evenals Gerben ook drie 

punten haalde viel 

hierdoor net buiten de 

prijzen.  



Thijmen Nawijn voerde samen 

met Timo Hakvoort een nek-

aan-nek-race uit in groep C. 

Nadat ze in de eerste ronde 

remise tegen elkaar speelden, 

wonnen ze vervolgens hun 

volgende twee partijen. In de 

voorlaatste ronde verloor Timo 

echter, waarna Thijmen in de 

laatste  ronde genoeg had aan 

remise om de eerste prijs 

binnen te slepen.  Omdat Timo 

in de laatste ronde weer won, 

werd hij tweede. Een onderling 

duel in de laatste ronde tussen 

Lemee Reuver en Sander 

Hofstra – die beiden twee punten hadden – moest uitwijzen wie de beker voor de derde prijs 

mee naar huis mocht nemen. Sander had in het eindspel twee pionnen en een paard tegen een 

toren voor Lemee. Met beide nog minder dan een minuut op de klok werd het een zinderend 

slot, waarbij Sander kon winnen maar niet wist hoe dat te realiseren. Nadat zetten vele malen 

herhaald werden en Sander een aantal maal remise aanbood ging hij door zijn vlag. Omdat 

Lemee niet op winst kon spelen besloot de wedstrijdleiding dat remise de juiste uitslag was. 

Op Sonneborn Bergerpunten ging de beker voor de derde prijs naar Lemee. 

In groep D was het tot met 

de allerlaatste ronde 

spannend. Het was een nek 

aan nek race tussen  Brian 

Elsenga en Abel Nissen. 

Hun onderlinge strijd vond 

pas in de allerlaatste ronde 

plaats. Uiteindelijk is Abel 

op onderling resultaat 

tegen Brian tweede 

geworden, en mocht Brian 

met de eerste prijs naar 

huis. Een half puntje 

daarachter is Arjan 

Woltinge derde geworden 

met 4.5 punt. Wessel 

Adema kwam net iets te 

kort om de eerste plaats in het GP klassement van zijn zus Marrit – die op het NK D-jeugd 

speelde en dus afwezig was - over te nemen. 

  



Het was spannend in de 

E-groep. Na de vierde 

ronde stonden 3 mensen 

gedeeld eerste, namelijk 

Hugo Timer, Elang Poort 

en Machteld van Foreest. 

Na een lange vijfde 

ronde deelden alleen 

Machteld en Elang deze 

eerste plek nog. Pieter 

van Nes maakte hierdoor 

ook nog kans op de derde 

plek, maar hiervoor zou 

hij wel de koploper 

Machteld moeten 

verslaan, wat hem niet 

lukte. In de allerlaatste 

ronde moesten Elang en 

Machteld, die tot dan toe beiden slechts 1 punt lieten vallen, het tegen elkaar opnemen. 

Uiteindelijk trok Elang aan het langste eind en bewezen dat hij de nummer 1 was  en daarom 

ontving hij met 6 uit 7 punten de eerste plaats. Machteld van Foreest werd tweede met 5 uit 7 

punten, en Hugo Timmer had met 4 uit 7 punten de derde plaats bereikt.  

 

In de F-groep waren er 

halverwege twee 

titelkandidaten aan te 

wijzen: Nanne van 

Foreest en Lyne 

Bruggink. Het werd dan 

ook heel spannend, want 

ze stonden na ronde 6 

allebei op 5 punten. 

Uiteindelijk was het 

Nanne die er met de 

eerste prijs vandoor 

ging, omdat hij zijn 

laatste partij wist te 

winnen, terwijl Lyne 

verloor. De derde prijs 

ging naar  Tristan Post 

met 4 punten en hij won 

deze op onderling resultaat.     

  



Het was  heel spannend in 

de G-groep. Er werd 

gestreden om de bekers tot 

de laatste ronde. 

Uiteindelijk is Quinn Drok 

1e geworden met maar liefst 

7 uit 7, een uitermate 

knappe prestatie. Voor de 

laatste ronde was nog niet 

duidelijk wie er met de 

tweede prijs aan de haal zou 

gaan, maar door een 

overwinning van Teun 

Mekenkamp is hij 2e 

geworden met 5.5 punten, 

een hele goede eindscore. 

De 3e prijs is gegaan naar 

Jelger Sparreboom, hij verzekerde zich van de 3e plaats door in de laatste ronde te winnen. 

Hij heeft in totaal 4.5 punten gehaald. Helaas is Ruan ten Brink net buiten de prijzen gevallen 

met 4 punten, slechts een halfje minder dan de nummer 3. Op de gedeeld vijfde/zesde plaats 

vinden wij Nora Balje en Mieke Nissen, zij hebben uiteindelijk met 3 punten toch nog een 

goed toernooi gespeeld. En in elke groep moet er natuurlijk iemand laatste worden. Helaas 

was dat vandaag het geval voor Hilde Mulder, maar gelukkig is zij niet op 0 punten blijven 

steken en heeft zij toch nog een puntje weten te pakken. 

Al met al kunnen we terugkijken op een geslaagd toernooi met mooie en spannende partijen!  

 

 

 


