
‘Veni, Vidi, Vici’ bij het NK snelschaken voor de jeugd in Harmelen 

Op zondag 16 oktober 2022 streden 200 jeugdschakers om het eremetaal bij het NK snelschaken 

jeugd in Harmelen. Schaakclub Woerden organiseerde een grootschalig jeugdevenement vanwege 

de 650 jaar aan stadsrechten van de gemeente en kondigde meteen een jaarlijkse traditie aan: 

volgend jaar zal het toernooi op 21/22 oktober 2023 plaatsvinden. De belangstelling was 

overweldigend met bijna 300 

aanmeldingen en wellicht dat we het 

toernooi over 2 dagen spreiden komende 

editie. Het NK snelschaken vond plaats in 2 

grote zalen van het zwembad en 

evenementencentrum Woerdensport, 

terwijl er in de aula een groot schaakbord 

stond en Schaakboekenwinkel De Beste Zet 

en Joyce er hun schaakboeken verkochten.  

Leuke bijkomstigheid van dit toernooi is dat 

alle deelnemers een FIDE-snelschaakrating vewerven na dit toernooi. Het bleek een extra stimulans 

om vantevoren flink te oefenen op het razendsnelle speeltempo van 3 minuten + 2 seconden per 

zet. 

De Woerdense wethouder Arjan Noorthoek luidde het toernooi in door te vermelden dat dit 

schaakevenement het mooiste en grootste sportevenement is in de gemeente van dit jubileumjaar. 

Hij bijtte het spits af met een sterke witte openingszet op bord 1 bij Woerdenaar Jacco Lind, hoewel 

het niet voldoende was tegen Internationaal Meester Casper Schoppen. 

Groep A 

GM Liam Vrolijk moest helaas verstek laten gaan wegens ziekte, waardoor IM Casper Schoppen de 

hoogste ratinghouder en topfavoriet was. Hij maakte de favorietenrol meer dan waar door slechts 1 

remise af te staan en een monsterscore van 17,5 uit 18 te behalen. Casper mag zich Nederlands 

kampioen 

snelschaken t/m 20 

jaar noemen, 

beloond met een 

geldprijs van 300 

euro. Tweede werd 

verdienstelijk Tim 

Grutter met 13,5 uit 

18, gevolgd door 

derde voormalig 

Nederlands 

kampioen t/m 18 jaar 

Groninger Jonas 

Hilwerda. Sjoerd de 

Roon en Daan 

Noordenbos mikte 

net naast de prijzen. 

De dames waren 

sterk vertegenwoordigd in deze groep met o.a. Robin Duson (rating: 2164) die naar verwachting 

Vlnr: Jonas Hilwerda (3e), Casper Schoppen (1e) en Tim Grutter (2e) 

https://www.woerdensport.nl/
https://www.debestezet.nl/catalog/index.php
https://schaken.nl/nieuws/nieuw-jeugdboek-simon-de-schaker


uiteindelijk de sterkste speelster werd met 10 uit 18. Ons clublid en tweede van Nederland onder 18 

jaar bij het NK in Almelo,  Rolinde den Heijer, werd 2e met 9 punten, en Veronique Bogouslavskii 3e. 

Groep B 

Bij de B-categorie was de spanning wel om te snijden. Uiteindelijk kwamen Tom van Egmond van 

Magnus Leidsche Rijn Utrecht en Oscar Adams bovendrijven met 13,5 uit 18. Er diende een sudden 

death tiebreak match gespeeld te worden waarbij de witspeler 5 minuten op de klok had en zwart 4, 

maar waarbij zwart genoeg had aan remise. Oscar trok met zwart aan het langste eind en mag 

zichzelf dit jaar Nederlands snelschaakkampioen onder 16 jaar noemen. Bibi Nooren werd 

Nederlands snelschaakkampioene t/m 16 jaar. 

 

Vlnr: Guido van Hesselingen(3e), Oscar Adams (1e) en Tom van Egmond (2e). 

 

Groep C 

In de leeftijdscategorie t/m 14 jaar was er op rating - net als in de A-categorie - een topfavoriet aan 

te wijzen, nl. Kobe Smeets, ook voortkomend uit de talentenfabriek van Magnus Utrecht. Soeverein 

liep hij op de toernooitune ‘Conquest of Paradise’ van Vangelis naar zijn bord, waar hij zijn 

tegenstanders over de knie legde, eindigend op een zeer knappe 17,5 uit 18. De categorie was sterk 

bezet met andere sterkhouders als Chenwu Zu (2e) en Mees van Batenburg (3e) met respectievelijk 

een score van 14 en 13,5 punten. Iosephine Damen eindigde heel knap punten tussen al dit 

mannelijk geweld op de 5e plaats met 11 punten en werd daarmee Nederlands 



snelschaakkampioene bij de meisjes, voor Elysia Feng en Fleur Westerhof. 

 

Kobe Smeets in diepe concentratie verzonken. 

Groep D 

In de categorie t/m 12 jaar zaten alle kanonnen tezamen opeengepakt in een groep van maar liefst  

40 deelnemers. Nederlands (regulier) kampioen Tommy Grooten, Daniel Nijhuis, Wouter Terlouw, 

Sascha Kurt, Ethan Chua, Liam Rooijakkers, allemaal veelbelovende spelers van wie meerdere 

spelers al een rating van (ongeveer) 1900 (!) hebben, wisselden voortdurend stuivertje. Wouter 

Terlouw leek af te stevenen op de eindoverwinning maar gaf wegens hoogoplopende spanning in de 

laatste 3 ronden stukken weg. Tommy en Daniel wisten het hoofd koel(er) te houden en eindigden 

met 13,5 uit 18 op gelijke hoogte, terwijl Wouter, Joel Groenewoud, Ethan (alle drie met 13 uit 18) 

en Sascha op resp de 3e t/m 6e plaats eindigden. In de bloedstollende tiebreak tussen Tommy en 

Daniel werd een Nimzo-Indische opening op het bord getoverd waarna veel strategisch getouwtrek 

Daniel de bovenliggende partij was en kampioen werd.  



 

Nederlands D-kampioen Daniel Nijhuis. 

Groep E 

Bij de jongens t/m 10 jaar waren er twee torenhoge favorieten die een nek-aan-nek race hadden. Dit 

waren de Wassenaar Noah Ritzerveld, die het reguliere Nederlandse kampioenschap met 9 uit 9 had 

gewonnen en net terug kwam van het WK uit Georgië alsmede de sterke Akshaj Katpatal met ook 

een rating van al richting de 1900.  Akshaj won het onderlinge duel van Noah maar de ontknoping 

volgde in de laatste ronde. De heren stonden op gelijke hoogte maar Noah had een lastige stelling 

tegen Oscar Koppenens en scoorde 1-1, terwijl Akshaj’s tegenstander de laatste van de 2 partijen 

aanvankelijk de strijd niet meer aandurfde en op tijd verloor zonder een zet te spelen. Om deze anti-

climax voor Noah en het E-toernooi te voorkomen, was Akshaj bereid om de laatste partij toch over 

te spelen, want, zo zei hij: ‘I want to play. I don’t want to become champion like this.’ Tijdens de 

prijsuitreiking prees Iozefina Werle deze uitermate volwassen en sportieve houding van deze slechts 

10-jarige. Mocht er een sportiviteitsprijs geweest zijn dan had hij deze ook gewonnen. Uiteindelijk 

won Akshaj de partij en werd eerste met 14,5 punten, Noah tweede (13,5), Freek Thijssen derde 

(13), Sabin Teianu vierde (12,5) en Oscar vijfde met 12 punten. Sarah Barbier werd met 8,5 punten 

het beste meisje en Thao Luong kort daarachter met 8 punten veroverde het zilver. Maria 

Harutunian pakte het brons met 6,5 punt. 



 

Vlnr: Thijssen, Katpatal en Ritzerveld. 

Groep F 

Bij de 9-jarigen was absoluut favoriet Hrdya Dinanath vastbesloten om de Nederlandse titel bij de F-

jes in de wacht te slepen, terwijl hij zeker ook geen gek figuur zou slaan in de E-categorie. De titel 

van ‘Nederlands snelschaakkampioen’ was toch te verleidelijk om te laten liggen. Hrdya kwam, zag 

en overwon, en richtte met de weergaloze score van 18 uit 18 (!) een waar bloedbad aan. Tiago 

Omnes en Ryoga Okita eindigden op de 2e en 3e plaats met de scores van 13 en 12 uit 18. Elya 

Minoun Crowe mag zich Nederlands snelschaakkampioene t/m 9 jaar noemen, terwijl Nynke 

Rampaart met het zilver aan de haal ging. 

Groep G 

Net als in de A- en in de F-categorie, liep er bij de allerjongsten een Julius Caesar rond in  het 

deelnemersveld. En ook hij veroorzaakte een slachting onder zijn gelijken die zijn weerga niet kende. 

Raghav Parthak is zijn naam, net als Noah Ritzerveld onlangs teruggekeerd van het WK in Georgië, en 

hij won al zijn partijen. Tweede werd Akul Gupta en derde Frank Terlouw. Bij de meisjes ging de 

Woerdense Charlotte Rietveld met het goud er vandoor met een fraaie score van 9 uit 18. Zou het 

hebben meegeholpen dat zij een thuiswedstrijd speelde, aangezien ze ook afzwemt in het 

binnenbad van H2O Woerdensport? Pomme Leenen werd 2e met 8 punten en de Doetinchemse Isa 

Westerhof pakte het brons. 

 



De schaakclub Woerden en de sponsors stichting Woerden 650, het VSB-fonds en Werle Chess 

School hebben dit evenement mogelijk gemaakt, net als de vele enthousiaste vrijwilligers. De sfeer 

was uitstekend en we willen iedereen bedanken voor de mooie en sportieve dag! 

 

 



 

 

 









 

 


