
Grand Prix Het Kasteel 2016 

 

Net als de afgelopen jaren organiseerde Schaakclub Het Kasteel afgelopen zaterdag een Grand 

Prixtoernooi. Weliswaar maakten slechts 29 spelers uit Drenthe en Groningen de reis naar 

Coevorden, toch was het toernooi qua speelsterkte goed bezocht. Verder hadden vijf spelers van Het 

Kasteel zich aangemeld om te proberen een aantal van de prijzen in Coevorden te houden. Dit aantal 

spelers betekende dat er gespeeld werd in 1 groep van 6 (A-poule) en 3 poules van 8 spelers. 

Opvallend was ook het aantal meiden dat meedeed. Ze lieten zien prima hun mannetje te staan! 

 

In de A Poule waren Tijmen Hofstra en Gerbrich Kroon die streden voor de eerste twee plaatsen. 

Gerbrich kon in de onderlinge wedstrijd niet tot winst komen. Het halfje dat ze eerder had verloren 

tegen Kasteelspeler Job Westinga betekende dat een tweede plek voor haar, de eerste prijs was voor 

Tijmen. Job kon de derde prijs mee naar huis nemen. 

 

Meer spanning was er in de B-Poule, ook hier bleef de winnaar ongeslagen. Lyne Bruggink had met 

drie remises en 4 overwinningen 5,5 punten, een halfje meer dan Manasvita Basa en Marthijn 

Kooistra. De laatste won op basis van het onderlinge resultaat de tweede prijs. 

 

Christian Torensma was oppermachtig in de C poule. Hij won al zijn partijen en daarmee de eerste 

plaats. Stella Dekker was tweede met 6 punten, gevolgd door Remmelt hofstra (4,5 punten).  

 

In de D poule met de jongste spelers was de spanning het grootst. Niet voor de eerste prijs, die werd 

met overmacht gewonnen door Dylan Torensma (100%). Drie spelers moesten de tweede prijs delen: 

Frank Nijmeijer, Mika van Walsem en Orlando Ramdien hadden ieder 5 punten. Omdat onderling 

ieder van één van de anderen gewonnen had, kon er geen “best of the rest” aangewezen worden. 

 

Tussen de rondes door konden de spelers meedoen met een quiz: geef antwoord op de 7 vragen, 

diegene met de meeste punten, kon nog een leuke extra prijs krijgen. Hieronder de vragen (en de 

antwoorden). 

 

1 In Nederland kennen we een opening die we “Spaans” noemen (1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5). 

In de meeste andere landen staat deze bekend onder een andere naam (vernoemd naar een 

Spaanse priester). Welke naam is dit? 

2 In een interview werd een zeer sterke speler gevraagd hoe hij tegen God zou spelen. Hij 

antwoorde dat hij met wit wel remise zou kunnen halen. 

Welke speler was dit? 



3 Wat moet je doen om te winnen? Zwart aan zet, schrijf minimaal 3 zetten op. 

 

4 Ook in andere plaatsen in Nederland zijn er verenigingen die “Het Kasteel” heetten. Hoeveel 

schaakverenigingen in Nederland hebben “Het Kasteel” in hun naam? 

5 Het schaken bestaat al vele honderden jaren en werd in de 6
e
 eeuw al in India gespeeld. 

Naast het paard is een ander stuk afgeleid van een dier. Van welk dier? 

6 Hoe heet de huidige wereldkampioen schaken? 

7 Bij het schaken worden soms termen gebruikt uit een andere taal. Welke taal? 

 

Antwoorden:  

 

1 Ruy Lopez 

2 Bobby Fischer (in een interview door Hans Ree) 

3 1... Nf2+ 2. Bxf2 gxf2 3. Kh2 f1=R 4. Kxh3 Rh1# 

4 Het Roze Kasteel (Lepelstraat), Het Kasteel (Escharen), Het Kasteel (IJsselstein), Het 

Kasteel (Wijchen), Het Kasteel (Coevorden): 5 

5 De olifant (loper) 

6 Magnus Carlsen 

7 Frans: En Passant, J’adoube 
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