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Zaterdag 15 maart was het dan eindelijk zo ver: de Grand Prix 2014 van schaakclub Assen! Dit jaar 

hadden zich 62 deelnemers ingeschreven, geen record, maar wel een mooi aantal! Om 20 over 12 

kwam de eerste binnen, en om kwart over  1 hadden alle 62 deelnemers zich gemeld zonder 

uitvallers. Dat kwam bijzonder goed uit, want nu hadden we 1 groep van 6 en 7 groepen van 8 

deelnemers, perfect gewoon!  

 

 

Speellokatie was zoals voorgaande jaren de 

Steiger, regulier het thuishonk van de 

schaakclub Assen. Met een gezellige 

middenruimte bij de bar, waar de volwassenen 

zich konden verpozen, en een tweetal 

speelruimten voor de groepen A t/m C en D t/m 

H.  

 

In groep H speelden de jongste schakers. Zonder klok, en onder toeziend oog van Ivo. Het was in 

deze groep spannend tot het eind. En in tegenstelling tot de verwachting met grote regelmaat hier 

partijen die tot het laatst werden doorgespeeld! Splinter Achterveld ging weliswaar ongenaakbaar 

aan de leiding (ongeslagen tot de laatste ronde, 6 uit 6), maar in de laatste ronde wist Yinte 

Blommestijn Splinter te verslaan en kwam daarmee op een gedeelde tweede plaats met 5 uit 7. 

Vanwege het onderlinge resultaat werd Eva Molanus tweede.  

 



 

In groep G ging Frank Nijmeijer tot en met de vijfde ronde strak aan de leiding met 4,5 uit 5, maar 

moest – zoals vooraf al aangekondigd – helaas om 4 uur het strijdtoneel verlaten, waardoor hij de 

laatste twee ronden niet kon spelen. Met 4,5 uit 7 werd hij toch nog derde, en de beker wordt deze 

week bij hem thuisbezorgd. De strijd om de eerste en tweede plaats ging vervolgens tussen Martijn 

Reinders en Willem-Tycho Bleijenburg, beide met 4 punten na 5 ronden. Beiden gaven geen krimp, 

zodat zij gezamenlijk met een mooie 6 uit 7 eindigden. De onderlinge partij was gewonnen door 

Martijn, zodat deze eerste werd en Willem-Tycho tweede.  

Mieke Nissen speelde een geweldig toernooi in groep F. Met 6 uit 7 won zij de groep, met maar liefst 

een TPR (toernooi-prestatie-rating) van 1023, een rating die past bij de A of B-groep! Zij verloor 

alleen van Ruben van Schilfgaarde die uiteindelijk met 5 punten eindigde. Dat deden echter Thijs van 

Herwijnen en Lennart Molanus ook, en dan geldt het onderling resultaat. Thijs en Lennart werden 

respectievelijk tweede en derde.  

 



Groep E werd soeverein geregeerd door Lyne Bruggink. Lyne speelde een prachtig toernooi, haalde 

een TPR van boven de 1100, en won met 6 punten het toernooi in deze groep met een straatlengte 

voorsprong op de nummer twee in deze groep, Timo Sagel, die 4 punten scoorde. Voor de derde prijs 

waren drie kandidaten, Jarno Bruins won deze prijs op basis van onderling resultaat.  

   

 

Tijdens een toernooi zijn er een paar kritieke momenten. Dat is in de eerste plaats de inschrijving, 

komt iedereen inderdaad, staan er geen kinderen bij de inschrijving waar iets is misgegaan bij de 

aanmelding, of kan de vooraf door de Nosbo opgestelde indeling daadwerkelijk worden gebruikt? 

Het tweede kritieke moment is het begin van de laatste ronde. Als een speer moeten dan de vaantjes 

worden uitgereikt bij de borden, zodat alle spelers ook daadwerkelijk een vaantje krijgen. Reynard 

deed hier een superjob! Binnen een paar minuten is namelijk de eerste partij al afgelopen, en zie dan 

maar de spelers nog terug te vinden. Tot slot is de bepaling van de eindstand volgens de Grand-Prix 

regels en de prijsuitreiking een kritiek moment. In afwijking van reguliere toernooien wordt de 

volgorde hier bepaald door punten, onderling resultaat, SB-punten en tot slot een beslissingsmatch. 

Bij groep D ging het mis….  

Hier eindigden 3 spelers op een gedeeld tweede plaats, en ondanks het feit dat er zorgvuldig naar 

gekeken is, is hier een fout gemaakt, er had hier namelijk een beslissingsmatch gespeeld moeten 

worden om de tweede en derde plaats. De organisatie heeft besloten alle drie een tweede prijs toe 

te kennen.  

 



 

Jelmer Hofstra won de D-groep met een 

prachtige 6,5 uit 7. Remco Reinders, Hugo 

Timmer en Nanne van Foreest eindigden met 

4 uit 7 op een tweede plaats. Remco mag de 

aan hem uitgereikte derde prijs  omruilen 

tegen een tweede prijs, Hugo krijgt eveneens 

een tweede prijs! 

 

 

 

 

In een aparte zaal speelden groep A tot en met C. Hier heerste vooral serene rust, en werd er 

geconcentreerd geschaakt. Wedstrijdleider Martin van Velzen zorgde hier voor de nodige begeleiding 

en het op tijd starten van de A-groep, die een afwijkende (langere) speeltijd had.  

 Groep C was het soevereine domein 

van Joost Bensink. Hij wist als enige dit 

toernooi de perfecte 7 uit 7 te halen, 

met een indrukwekkende TPR van 

1379! Van harte Joost, een klasse 

prestatie! Tweede in deze groep werd 

Pieter van der Graaf, met een mooie 5 

uit 7. Om de derde plaats moest een 

beslissingspartij worden gespeeld, een 

zogenaamde armageddon-partij. De 

naam doet het ergste vermoeden, 

maar in het schaken betekent  een 

armageddon-partij  een partij die altijd 

een winnaar oplevert, omdat een 

remise telt als overwinning voor zwart. Ter compensatie heeft wit wel meer tijd, bij de GP  6 minuten 

tegen 5 minuten voor zwart.   Loek van der Hagen won deze barragepartij van Willem Mooibroek, 

waardoor hij de derde plaats veroverde.  

 

 

 

 



Groep B werd gewonnen door de 

zesjarige Machteld van Foreest. 

Toeschouwers konden hun ogen niet 

geloven, hoe goed zij op haar leeftijd al 

speelt! Ze overziet het hele bord, doet 

tactische wachtzetjes in het eindspel. 

Een terechte winnaar, met 5,5 uit 7. 

Gerbrich Kroon won uiteindelijk de 

tweede plaats met 5 uit 7, omdat alleen 

Vincent Richtering Blenken Raaijen nog 

boven haar kon eindigen, maar deze 

verloor in de laatste ronde tegen Marrit 

Adema, die daarmee van de nul 

afkwam. Derde werd Silvan Heijnen, eveneens met  5 uit 7, op onderling resultaat.  

De topgroep was tot het einde spannend. Waar ieder verwachtte, dat Eelke de Boer de GP met twee 

vingers in de neus zou winnen, dit gezien zijn grote ratingoverwicht, eindigde de A-groep met drie 

spelers ex equo op de eerste plaats met 4 uit 5. Aangezien zij alleen onderling een punt hadden laten 

liggen, bracht onderling resultaat en SB geen uitkomst, en moest er driekamp worden gehouden voor 

de toernooiwinst! De 5 minuten partijtjes werden gewonnen door Eelke de Boer met twee 

winstpartijen, gevolgd door Pieter en Lodewijk.  

 

 

Al met al een rustig toernooi en een gezellige schaakmiddag!  


