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Tijdschema 

 

09.30 uur: Zaal open en start aanmelding; teamfoto’s maken 

10.30 uur: Einde aanmelding 

10.45 ur: Opening door: * Ard Dekker (toernooidirecteur) 

  * Iozefina Paulet (zie blz. 8) 

11.00 uur: 1e ronde 

11.50 uur: 2e ronde  

12.40 uur: 3e ronde  

13:30 uur: pauze (gratis lunchpakketten) 

14.00 uur: 4e ronde (uiterlijk inleveren prijsvraag) 

14.50 uur: 5e ronde 

15.40 uur: 6e ronde 

16.30 uur: 7e ronde 

17.15 uur: Prijsuitreiking door: * Marlène Lohuis 

  * IM Jan-Willem de Jong (zie blz. 10) 

17.45 uur: Einde 

 

Tijdens het hele toernooi is er van alles te doen in de recreatieruimte: er is een  

schaakspel voor drie personen, er zijn schaakpuzzels en schaaksudoku’s, waar je ook  

nog een prijsje mee kunt winnen. De schrijver Bram Baptist is aanwezig met zijn 

jeugdroman, de Koningszoon en ook bij hem kun je meedoen aan een prijsvraag! 



4 Lohuis NK E-teams 26 mei 2018 Naaldwijk 

 

Welkom 

 

Voor de vijfde keer mogen wij in Naaldwijk jeugdschakers t/m 10 jaar en begeleiders 

welkom heten voor een Nederlands Schaakkampioenschap. Tot nu toe was dat altijd 

in  de Kandelaar, in combinatie met een jubileum, met veel dezelfde organisatoren en 

met voldoende sponsors. Voor het eerst is het in de Ontmoetingskerk en zonder 

jubileumprogramma.  

 

In verband met het 800-jarig bestaan van Naaldwijk hebben we in 1998 de Nationale 

Pupillendag georganiseerd. Leuk om te zien dat de toenmalige kampioen Anne Haast 

inmiddels Nederlands Dameskampioen is. De Nationale Pupillendag hebben we in 

2003 nog een keer gehouden in verband met het 50-jarig bestaan van Schaakmat dat 

groots werd gevierd. In 2008 werd de Nationale Pupillendag ingeruild voor het NK E-

teams. De jeugdafdeling van Schaakmat bestond 50 jaar. 

 

Sinds 2004 is Naaldwijk onderdeel van de gemeente Westland en Schaakmat is per 1 

augustus 2017 samen gegaan met de Westlandse Schaak Combinatie (WSC) onder de 

naam Schaakmat Westland. 

 

Wij prijzen ons gelukkig met de vele sponsors die dit NK mogelijk maken. Dat betreft 

niet alleen hoofdsponsor Lohuis Lighting & Energy, maar ook de KNSB, Albert 

Heijn Naaldwijk & Tommies (gratis lunchpakket), DSH Sportprijzen (bijdrage 

aandenken), Vreugdenhil (bloemen) en het Schoolschaakplan Westland (kleine 

prijsjes).  Dankzij het Schoolschaakplan Westland en Chessity zit het school- en 

jeugdschaken in Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland in de lift. 

Schaakmat Westland  mag zelfs met twee jeugdteams  meedoen aan ons NK. Vanuit 

deze teams kwam het initiatief voor nieuwe shirts van Schaakmat Westland die 

vandaag voor het eerst worden gebruikt. De poloshirts met het logo van Schaakmat 

Westland zullen opvallen. Ook dit was mogelijk dankzij de financiele steun van 

ouders. Bedankt! 

 

Voor velen van jullie is het de eerste keer, dat je aan een NK mee mag doen. Doe je 

best, maar vergeet niet er ook van te genieten! Namens het organisatiecomité en 

Schaakmat Westland  wens ik alle deelnemers,  begeleiders en vrijwilligers een 

aangenaam en geslaagd toernooi toe. 

 

Ard Dekker, toernooidirecteur 

 

 

KIJKTIP: nketeams.westlandschaakt.nl 

 

  

http://nketeams.westlandschaakt.nl/
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Enkele spelregels 

 

Tijdens dit toernooi wordt er gespeeld volgens het “Reglement NK voor jeugdteams 

tot en met 10 jaar” (zie nketeams.westlandschaakt.nl).  

 

• We spelen 7 ronden rapidschaak met een bedenktijd van 10 minuten per 

speler per partij + 10 seconden extra tijd per zet. 

• Aanraken is zetten. Raak je een stuk aan dan moet je daarmee zetten. Raak je 

een stuk van de tegenpartij aan dan moet je dat stuk slaan (voor beide geldt: 

als dat mogelijk is). 

• Loslaten is gezet, je mag dan niet meer van zet veranderen, ook al heb je de 

klok nog niet ingedrukt. 

• Je moet de klok indrukken met dezelfde hand waarmee je hebt gezet. 

• Een onreglementaire zet moet teruggenomen worden na constatering van de 

wedstrijdleider of na een claim van de tegenstander voordat die een zet heeft 

gedaan. Haal in ieder geval de wedstrijdleider erbij! 2x een onreglementaire 

zet betekent het verlies van de partij. 

• Voordat je remise wilt aanbieden of als je remise aangeboden krijgt, mag je 

advies vragen aan je teamleider; deze mag alleen antwoorden met “ja”, “nee” 

of “beslis zelf maar”. 

• Alleen de spelers zelf - of de arbiters - mogen zeggen dat er een vlag is 

gevallen bij hun partij; zet de klok stil en claim winst. 

• Als je hulp van de wedstrijdleider nodig hebt, mag je de klok stilzetten. 

• Ben je het niet eens met een beslissing van de wedstrijdleider, ga dan naar de 

hoofdwedstrijdleider. 

 

Regels voor teamleiders 

 

Alleen spelers en teamleiders met badge mogen de speelruimte tijdens het toernooi 

betreden. De teamleiders dienen voor aanvang van iedere wedstrijd de opstelling op 

het wedstrijdformulier in te vullen. Let op dat een speler nooit op een lager bord gezet 

wordt dan bij aanvang van het toernooi is opgegeven. Overtreding hiervan (artikel 3 

en 4 van het reglement) wordt bestraft met het verlies van de partij. Na afloop van 

iedere ronde dient het door beide teamleiders ingevuld en ondertekend 

wedstrijdformulier ingeleverd te worden bij de tafel van de wedstrijdleider in de 

betreffende speelzaal. Ook teamleiders dienen tijdens de wedstrijden hun mobiel uit te 

schakelen! 

http://nketeams.westlandschaakt.nl/
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Prijsverdeling 

 

De vijf hoogst geëindigde teams op de ranglijst krijgen een beker. De spelers van deze 

teams krijgen ook een medaille mee naar huis. 

De volgorde van de eindrangschikking wordt bepaald door het aantal behaalde 

matchpunten. Halen twee teams of meer hetzelfde aantal matchpunten dan wordt de 

plaatsvolgorde bepaald door: 

a) het team met het hoogste aantal bordpunten 

b) het team met het hoogste aantal weerstandspunten 

c) het team met het hoogste aantal SB-punten 

d) het team met het beste resultaat uit de onderlinge wedstrijd(en), geldt alleen voor 

de eerste plaats 

e) het team dat aan de eerste drie, respectievelijk twee en een bord(en) de beste 

score heeft behaald in de onderlinge wedstrijd, geldt alleen voor de eerste plaats 

f) loting 

 

Daarnaast zijn er individuele prijzen voor beste drie jongens en meisjes.  

Voor de niet-prijswinnaars van het kampioenschap is er na de prijsuitreiking nog een 

verloting waar leuke prijsjes mee te winnen zijn. Ook zijn er prijzen te winnen met 

het invullen van sudoku’s en schaakproblemen. 

 

De eindstand met de individuele uitslagen en scores zal op 

(nketeams.westlandschaakt.nl) worden gepubliceerd, evenals verslag en foto’s.  

 

Winnaars in de afgelopen jaren 

 

De vorige edities van het Nederlands 

Kampioenschap Schaken voor clubteams 

t/m 10 jaar zijn gewonnen door: 

 

2007 Op Eigen Wieken 

2008 SV De Toren 

2009 ESV 

2010 ESV   

2011 SV Moira Domtoren 

2012 SV Moira Domtoren  

2013 SC De Paardensprong 

2014 SV Deurne 

2015 STB  

2016 Almere 

2017 Almere 

 
 

 

http://nketeams.westlandschaakt.nl/
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De 40 deelnemende teams  

 

Team Plaats team Regionale bond 

Almere E1 Almere SGA 2 

Almere E2 Almere SGA 3 

Almere E3 Almere SGA 4 

ASA E1 Arnhem OSBO 3 

De Paardesprong E1 Groningen NOSBO 2 

De Stelling E1 Oosterbeek OSBO 2 

De Wijker Toren E1 Beverwijk NHSB 3 

ESV E1 Eindhoven NBSB vr 

ESV E2 Eindhoven NBSB 1 

ESV E3 Eindhoven NBSB 3 

HWP Haarlem E1 Haarlem NHSB 1 

KC Chesscool E1 Haarlem NHSB 2 

Klim-Op E1 Capelle a/d Yssel HSB-RSB 6 

Landau E1 Axel ZSB 1 

Leiderdorp E1 Leiderdorp LeiSB 2 

Leiderdorp E2 Leiderdorp LeiSB 3 

Magnus Leidsche Rijn E1 Leidsche Rijn SGS 1 

Magnus Leidsche Rijn E2 Leidsche Rijn SGS 2 

Magnus Leidsche Rijn E3 Leidsche Rijn SGS 4 

Matadoren E1 Groningen NOSBO 1 

Messemaker E1 Gouda HSB-RSB 2 

Minerva E1 Hengelo SBO 1 

Moira-Domtoren E1 Utrecht SGS 3 

Moira-Domtoren E2 Utrecht SGS 5 

MSV E1 Meppel OSBO 4 

Op Eigen Wieken E1 Leiden LeiSB 1 

Promotie E1 Zoetermeer HSB-RSB 3 

Rode Loper E1 Oosterhout NBSB 2 

RSR Ivoren Toren E1 Rotterdam HSB-RSB 1 

RSR Ivoren Toren E2 Rotterdam HSB-RSB 7 

Schaakmat-Westland E1 Naaldwijk HSB-RSB 4 

Schaakmat-Westland E2 Naaldwijk Org 

SHTV E1 Den Haag HSB-RSB 5 

SHTV E2 Den Haag HSB-RSB 8 

SMB E1 Nijmegen OSBO 1 

Terneuzen E1 Terneuzen ZSB 2 

VAS E1 Amsterdam SGA 1 

Voorburg E1 Voorburg HSB-RSB vr 

Voorschoten E1 Voorschoten LeiSB 4 

Zukertort Amstelveen E1 Amstelveen SGA 5 
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Plattegrond 

 
 



9 Lohuis NK E-teams 26 mei 2018 Naaldwijk 

 

Een woord van de voorzitter van Schaakmat Westland 

 

Beste Schaaksters, Schakers en Schakertjes, 

 

Als voorzitter van de schaakvereniging Schaakmat Westland werd mij gevraagd om 

een bijdrage te leveren aan het toernooiboekje van het NK E-teams schaaktoernooi. 

Dat wil ik natuurlijk best doen. Nu ben ik op dit moment op vakantie in het land waar 

ook een Formule 1 race verreden wordt. Max Verstappen was net gecrasht met zijn 

teamgenoot. Ik was dus vooral aan het denken aan autoracen. Dus ik moest weer even 

aan schaken gaan denken. Wat blijkt? Onze eigen Anish Giri was hier in ditzelfde 

land een schaaktoernooi aan het spelen tegen allemaal wereldtoppers, zoals Carlsen 

en Radjabov. Jammer genoeg was het te ver weg om te gaan kijken, maar ik had ze 

afgelopen winter toch al zien spelen in Wijk aan Zee. Ik vind het namelijk altijd leuk 

om schaaktoernooien te bezoeken. Ik zal dan ook zeker komen kijken bij het jeugd 

schaaktoernooi voor teams, dat dit jaar in Naaldwijk gehouden wordt. Laat dat nou 

precies het toernooi zijn, waar ik een stukje voor moet schrijven! 

 

Het leuke van schaken is, dat je het altijd overal kan doen. Of je nou op de schaakclub 

bent, op school bent, of (zoals ik) op vakantie bent. En jullie vinden dat waarschijnlijk 

ook allemaal leuk, anders deden jullie niet mee. Mensen zeggen altijd dat schaken 

alleen voor twee personen is, maar jullie weten wel beter, want jullie doen met maar 

liefst 40 teams mee! En dan niet te vergeten al de supporters die jullie mee zullen 

nemen naar dit toernooi. Het belooft dan ook een succesvolle dag te worden. Wel 

vind ik het jammer dat ik zelf niet mee mag doen, want daar ben ik toch wel wat te 

oud voor. Maar ik zal zeker net als jullie veel plezier beleven aan deze dag, door te 

genieten van al jullie successen. Rest me dan niets anders dan jullie inderdaad een 

succesvolle en ook erg leuke dag toe te wensen. 

 

Paul Brasser 

Voorzitter Schaakmat Westland. 

 

Westlands topschaker Jan-Willem de Jong 

 

De prijsuitreiking zal mede verricht worden door de sterkste schaker van Schaakmat 

Westland, Internationaal Meester Jan-Willem de Jong. Hij is getrouwd met WGM 

Bianca Muhren en heeft twee kinderen. Zijn beste prestaties zijn: 

 

* Nederlands Kampioen t/m 14 jaar (1994) 

* 9e bij het WK Studenten (Lagos, NGR, 2006) 

* Winnaar KNSB Beker met HMC (2007) 

* Topscorer in de Meesterklasse met 7 uit 9 en tevens 1e GM norm (2008) 

* 9e bij het NK Schaken (2008) 

* 9e met LSG tijdens de Europacup (Skopje, MKD, 2015)  

* Winnaar Meesterklasse met LSG (2018) 
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Een woord van Iozefina Paulet 

 

Beste schakers en schaaksters, 

 

In december 2017 ben ik als bestuurslid jeugd-, schoolschaak en talentontwikkeling 

van de KNSB benoemd. Als bestuurslid ga ik mij sterk maken om de komende drie 

jaar te zorgen dat in Nederland nog veel meer kinderen, hoe eerder hoe beter, met 

schaken in aanraking gaan komen. Er zijn vele studies waarin bewezen is dat schaken 

een belangrijke rol in de cognitieve ontwikkeling van het kind heeft. Kinderen die 

schaken halen vaak ook betere resultaten op school. Maar wat ik graag ook wil 

benoemen zijn de sociale aspecten van deze mooie sport. Ik heb het als schaakster en 

trainer keer op keer gezien dat taal, leeftijd, geslacht, achtergrond of beroep niet 

belangrijk is achter het schaakbord. Daarom vind ik dat schaken niet alleen aan een 

betere ontwikkeling van onze kinderen kan bijdragen  maar ook aan meer cohesie in 

de maatschappij. 

 

Naast breedteschaak heb ik gekozen om me ook voor onze talenten in te zetten. Ik wil 

zorgen dat de kinderen die meer uit schaken willen halen uitgedaagd, geïnspireerd en 

ondersteund worden. Als ex-topsporter weet ik hoeveel uren, energie en emoties een 

speler en zijn/haar ouders hebben geïnvesteerd om dit bijzondere talent verder te 

ontwikkelen. Daarvoor wil ik graag jullie bedanken voor de inspanning. Vanuit mijn 

functie hoop ik zoveel mogelijk jullie tegemoet te komen. Bij deze wil ik graag 

iedereen laten weten dat ik graag over nieuwe ideeën, initiatieven en projecten wil 

horen en waar mogelijk ondersteunen. Zonder jullie inzet kan ik en KNSB haar 

doelen niet halen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Iozefina Paulet 

 

Bestuurslid Jeugd-, schoolschaak en Talentontwikkeling KNSB  

  



11 Lohuis NK E-teams 26 mei 2018 Naaldwijk 

 

Organisatie  

 

Toernooidirecteur:  Ard Dekker 

Hoofdwedstrijdleider: Jan v.d. Ende 

Gastheer: Paul Brasser  

 (voorzitter Schaakmat Westland) 

Indelingsdeskundigen: Ronald van Etten, Karg Brunner  

Wedstrijdleiders: Andre v.d. Weijde, Louis Wulffers, 

 Michel Onderwater, Henk van Ketel,  

 Anja v.d. Kraan-Valstar, Jeffrey Hofland, 

Dominique Nierop 

Communicatie en algemeen reserve: Jan Dekker 

Webmaster: Timon van Dijk 

Liveblog: Theo v.d. Pol 

Teamfoto’s: Gerdien Dekker 

Overige foto’s: Teun van Dijk 

Recreatie & lunchpakketten: Leno den Broeder 

Maken lunchpakket: Ouders  Schaakmat Westland 1+2 

EHBO/Arts: Suzanne Smit 

 Vincent Kuyvenhoven (EHBO) 

Opening: WGM Iozefina Paulet (Bestuurslid Jeugd-, 

schoolschaak en Talentontwikkeling KNSB) 

KNSB contactpersoon:  Eric van Breugel (Beleidsmedewerker  

 Jeugd- en Breedteschaak van Bondsbureau) 

Prijsuitreiking: Jan-Willem de Jong (kleine prijsjes) 

 Lohuis (sponsor) 

 

Zie website: nketeams.westlandschaakt.nl voor rollen organisatiecomité  

(Ard Dekker, Jan v.d. Ende, Leno den Broeder, Michel Onderwater,  

Jan Dekker en Timon van Dijk). 
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