
 

Het 1e Woerdy schaakt Open Jeugdtoernooi 

Op zaterdag 4 juni vond het ‘Woerdy schaakt Jeugdtoernooi’ plaats. Naar verwachting de eerste editie 

van een lange reeks jeugdtoernooien in Woerden. De Andersenschool stelde haar lokalen, keuken en 

aula ter beschikking aan ons om er een schitterende schaakdag van te maken.. en dat werd het ook!  

Het deelnemersaantal telde maar liefst 72 

kinderen, met aanhang, met als gevolg dat 

de school tot de nok gevuld was. Veel 

kinderen van basisscholen in Woerden 

e.o., de jeugdafdeling van SC Woerden, 

maar ook uit Den Haag, Delft, Amsterdam, 

Rotterdam, Doetinchem en Eindhoven 

waren present. 

De schakertjes speelden in 3 open groepen 

C (stap 1) , B (stap 2) en A (stap 3, 4 en 5). 

Daarboven de Jan Hoosbeek Kroongroep 

op invitatie waarin onze jeugdspelers uit de regio de kans krijgen om het op te nemen tegen de 

nationale toppers. De Kroongroep is vernoemd naar de wijlen jeugdleider die zoveel heeft betekend 

voor onze jeugdspelers en een warme plek in ons hart draagt. 

De catering werd verzorgd door Tina, René, Alexander en 

Corrie. Tina en Corrie waren meesterbakkers van de tosti’s 

die niet vielen aan te slepen en gingen als warme broodjes … 

of laten we zeggen ‘tosti’s (flauw)… over de toonbank. Niet 

alleen vanwege de heerlijke tostilucht die de aula in woei 

maar ook door de overtuigende sales-skills van René en 

Alexander moesten zelfs de grootste culinaire barbaren zich 

wel overgeven aan deze goudbruine niet te versmaden 

lekkernijen. 

Dan het toernooi. De 22 jongste deelnemers speelden in de 

C-groep. Er werd zonder tijd gespeeld en na 30 minuten spelen werden er punten geteld. Met de 

formidable score van 7 punten uit 7 

wedstrijden – ongelofelijk ! -  werd deze 

groep gewonnen door Jordan Sean van 

talentenfabriek JSC Magnus Leidsche Rijn. 

Zilver ging naar Dawid Krzyszczak (6 uit 7) 

van de Koddige Koning uit Rotterdam en 

brons naar Alexander Rietveld van SC 

Woerden (5 uit 7). Alexander kreeg zijn 

eerste schaaklessen op de club al op zijn 

prille derde levensjaar en moet 

langzamerhand voor alle gewonnen bekers 

samen met zijn zus Charlotte, een tweede 

prijzenkast aan gaan schaffen! 

V.l.n.r. Alexander, Dawid en Jordan  

V.l.n.r. Yuvaan, Hans & Nivaan  



In de B-groep deden maar liefst 24 deelnemers mee en er werd hard gestreden. De prijswinnaars 

vertoonden bijzonder sterk spel – noteert u de namen, we gaan hier zeker meer van horen! Na 7 

ronden kwam Nivaan Haque van Moira-Domtoren uit Utrecht bovendrijven met een score van maar 

liefst 6 uit 7, een bijzonder knappe prestatie in dit zware veld! Gefeliciteerd Nivaan! Hans Pereira van 

SV Caissa Amsterdam won het zilver en Yuvaan Vigg van de Koddige Koning pakte brons met beide 

5,5 uit 7.  

De A-groep was een bijzonder 

sterke groep met landelijke 

toptalenten zoals Abel Drenthen, 

Boyd Leenen, Jesper Kool en 

Vera van Apeldoorn en er 

ontbreken nog velen op dit 

lijstje. Jonkies Frank Terlouw en 

Thom Groenewegen weerden 

zich uitstekend tussen al deze 

kanonnen.  

Enfin, de eerste plek ging naar 

Ryan Ramdien van JSC Magnus 

Leidsche Rijn Utrecht, die zich 

hiermee een plekje in de 

Kroongroep van 2023 wist te verwerven! Hij zal het dan opnemen tegen zijn oudere broer Steven, 

die tweede werd in de Kroongroep. De tweede plek ging naar Jesper Kool (SHTV Den Haag) en de 

derde plaats naar Nishaaz Haque van Moira-Domtoren uit Utrecht.  Wederom 2 broers die in de 

prijzen vallen dit toernooi. 

In de Jan Hoosbeek Kroongroep waren alle ogen gericht op de Nederlands kampioen tot en met 10 

jaar Noah Ritzerveld, die onlangs met 9 uit 9 de titel in Tilburg in de wacht sleepte en het 

rood/wit/blauw zal vertegenwoordigen op het WK in Georgië aankomende september. Op het NK t/m 

12 jaar in Rijswijk nam hij het op tegen twee andere sterke debutanten in de kroongroep, Sascha Kurt 

en Wouter Terlouw. Fleur 

Westerhof, Isafara Gergin en 

Sarah-Joy Koorevaar strijden 

frequent met elkaar de degens 

voor het eremetaal op de NK’s bij 

de meisjes en konden natuurlijk 

eveneens niet ontbreken. Ook 

vermeldenswaardig is dat er maar 

liefst vier spelers van onze  

‘zustervereniging’ JSC Magnus 

Leidsche Rijn Utrecht meededen in 

deze kroongroep, nl. : Tom van 

Egmond, Steven Ramdien, Isafara 

Gergin en Polle van Arendonk, die resp. eindigden op de 1e, 2e, 3e plaats en 4e plaats! Laatstgenoemde 

krijgt wekelijks schaakles van ondergetekende bij de jeugdafdeling van SC Woerden samen met local 

hero Alejandro Bolks. Alejandro speelde helemaal een thuiswedstrijd – hij zit in groep 8 op de 

Andersenschool en krijgt daar zelfs schaakles in het lokaal waarin de kroongroep speelde. Hij eindigde 

op een keurige 3,5 uit 7 in de middenmoot. 

V.l.n.r. Jesper, Ryan & Nishaaz  

Familie Hoosbeek met de prijswinnaars  



De krachtsverschillen waren in dit veld niet heel groot 

en de partijen erg spannend. Af en toe werd er in een 

trucje getrapt, maar dat is inherent aan rapidschaak (25 

min p.p.p.p.). Bovenin het deelnemersveld gaf Tom een 

veelbelovende stelling weg tegen Isafara, maar won 

weer van Steven. Hierdoor kwam Tom uiteindelijk 

samen met Steven op het puntentotaal van 5 uit 7 

wedstrijden, maar door het positieve onderlinge 

resultaat is Tom kampioen geworden. Isafara had meer 

Bucholz-punten dan Polle - beiden 4,5 uit 7 – en pakte het brons. 

Onze spreekstalmeester van de dag, Justus, reikte 

samen met Iozefina de prijzen uit. De prijswinnaars 

van de Jan Hoosbeek Kroongroep werden beloond 

met een beker en een envelop met inhoud, terwijl de 

goudenmedaillewinnaar het best aangeschreven 

schaakboek ‘My great Predecessors, part 1, van Garry 

Kasparov’ kreeg. Deze reeks bestaat uit 5 delen en is 

afkomstig uit de bibliotheek van Jan.  Elk jaar 

ontvangt de winnaar van de kroongroep een deel uit 

deze serie. De meisjesprijzen gingen naar Maya Isa, 

Charlotte Rietveld, Defne Drijver, Isa Westerhof, 

Phileine Hilgeman en Kenzie Snoeck. Hjalmar van 

Rooijen won de sportiviteitsprijs voor zijn positiviteit en 

veerkracht. Zij kregen allemaal een Chessity-tas cadeau en 

shirt cadeau.  

De arbiters Simon, Jan 

Super en Marjolein  

werden bedankt, net als 

alle vrijwilligers. Als 

organisatie kijken we terug 

op een sportieve en 

gezellige dag. Volgend jaar 

hopen we jullie allemaal 

heel graag weer terug te 

zien!    

 

Jan Werle 

 

 

 

 

V.l.n.r. Defne, Isa, Phileine & Kenzie  

V.l.n.r.: Maya & Charlotte   

Hjalmar & Iozefina 

 
Hjalmar & Iozefina 


