
Schaak Grand Prix voor de jeugd in Strandwal

Na het grote succes vorig jaar organiseerde schaakvereniging Oppositie zondag 22 
maart weer  een Grand Prix toernooi. Meer dan 100 jeugdige schakers uit heel Noord-
Holland meldden zich in cultureel centrum de Strandwal. De grootste afvaardiging kwam 
van de vereniging Schaakmat uit Zuid-Scharwoude. 



De schakertjes werden naar speelsterkte ingedeeld in groepen van acht en speelden 
een halve competitie. Voor elke groep was er een gouden beker, een zilveren, een 
bronzen en bovendien een aanmoedigingsbeker. In de sterkste groep was de strijd wel 
heel erg spannend. Drie spelers scoorden een gelijk aantal wedstrijdpunten en de 
onderlinge volgorde  werd beslist op weerstandspunten. Piet Krul werd hiermee de 
toernooiwinnaar.



Voor de jongste schakers is hun eerste Grand Prix toernooi een geweldige ervaring. Ze 
spelen dan meestal nog zonder klok en leren onderweg nog heel wat bij, onder andere 
hoe je vlot mat moet zetten en hoe gevaarlijk pat is als je veel stukken hebt geslagen. In 
de oudere groepen is dat natuurlijk allemaal bekende stof. Een enkele keer moest de  
tafelleider even in actie komen, bijvoorbeeld als er gereclameerd werd vanwege 
“aanraken is zetten”. Er werd zonder uitzondering een voor beide spelers goede 
oplossing gevonden, wat in een enkel geval nog de aanmoedigingsprijs opleverde voor 
sportiviteit.

Een van de schakertjes die voor het eerst meededen was Lucas Masclee uit Heiloo. Die 
leverde een wel heel bijzondere prestatie. Pas enkele weken geleden is hij gaan 
schaken bij SV Oppositie en nu al won hij een gouden beker, waarvoor hij ook 
clubgenoot Joost had moeten verslaan. Als sterkste jeugdschaker van Oppositie kwam 
Wessel van den Broek uit de bus, die in een hoge groep 2.5 wedstrijdpunten wist te 
veroveren. Toernooidirecteur Bastiaan van Dam vertelde bij de prijsuitreiking dat het 
goed gaat met de jeugdafdeling van Oppositie. Hij dankte ook Leo van Steenoven voor 
de vlotte verwerking van de uitslagen en de van De Waagtoren geleende 
schaakmaterialen.






