
 

 

 

 
Len Brands schoolschaakkampioen 2013  
 
Er is veel schaaktalent in het Land van Maas en 
Waal. Dat blijkt wel uit het tweede toernooi om het 
Kampioenschap voor basisscholen, dat 
schaakvereniging Tornado op woensdag 16 januari 
organiseerde in Druten in cultureel centrum D’n 
Bogerd. Aan het kampioenschap kunnen 
basisscholen deelnemen uit de gemeenten Druten 
en West Maas en Waal. Len Brands werd 
ongeslagen kampioen in een deelnemersveld met 
43 leerlingen.  
 
Eindstand individueel: 
1 Len Brands (St. Lambertusschool)   7 
2 Patrick Wijono ( ’t Geerke)   6 
3 Tom Bello (St. Lambertusschool)   5.5 
4 Annefloor van der Wal (Mariaschool) 5 
4 Maikel Simon (De Appelhof)  5 
4 Pieter Rubens (Mariaschool)  5 
4 Nick van Dijk ( ’t Geerke)    5 
4 Marijn Veth (Mariaschool)   5 
9 Jense van Zoggel (St. Lambertusschool) 4.5 
9 Wouter Sweelssen (Mariënhof)   4.5 
9 Finn Roos (Mariënhof)    4.5 
 
Dat de jeugdschakers van Tornado tot aan het 
einde van het toernooi een rol van betekenis 
speelden, mag geen verrassing heten. Len Brands 
moest het in de laatste ronde opnemen tegen Nick 
van Dijk. Laatstgenoemde maakte in het 
middenspel een fout met verlies van de Toren tot 
gevolg. Len kon vervolgens de partij naar zich 
toetrekken en mocht uit handen van burgemeester 
Lucien van Riswijk de winnaarstrofee in ontvangst 
nemen. Patrick Wijono van ’t Geerke verraste vriend 
en vijand door de tweede plaats in ontvangst te 
nemen. Patrick schaakt nog maar enkele maanden 
en schaakt nu al mee voor de prijzen. Heel knap 
gedaan. In de top-8 waren er ook knappe prestaties 
van Maikel Simon, Nick van Dijk en Marijn Veth. 
Allen eindigden met 5 winstpunten. 
 
Bij de top-11 zitten maar liefst zes talentvolle 
schakers, die nog geen lid zijn van Tornado. Tom 
Bello, oud-jeugdlid van Tornado, nestelde zich bij de  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Top 3. Enkele jaren geleden koos hij voor hockey,  
maar hij is het schaken zeker nog niet verleerd. Een 
talent. Ook Annefloor van der Wal, een meisje van  
de Mariaschool uit Boven-Leeuwen is uit het goede 
schaakhout gesneden. Zij eindigde op een knappe 
vierde plaats met 5 punten en viel daarmee net 
buiten de prijzen. Pieter Rubens, eveneens van de 
Mariaschool, heeft in het verleden ook bij Tornado 
geschaakt en eindigde met 5 punten. Met 4.5 
punten leverden Jense van Zoggel van de St. 
Lambertusschool en Wouter Sweelssen en Finn 
Roos van de Mariënhof uit Alphen een prima 
prestatie. 

 

 
St Lambertusschool en ’t Geerke 
schoolkampioenen 
De St. Lambertusschool uit Maasbommel won het 
teamklassement met een nipte voorsprong van een 
half punt op de Mariaschool uit Boven-Leeuwen. 
Basisschool ’t Geerke uit Puiflijk scoorde van de 
scholen uit de gemeente Druten het beste. 
 
Basisscholen, die met minimaal 4 schakers aan het 
schoolschaakkampioenschap deel namen, konden 
zich mengen in de strijd om de wisselbekers, die 
beschikbaar waren gesteld door de Stichting SPOM, 
het Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas 
en Waal. Aan deze voorwaarde voldeden 5 
basisscholen. Helaas konden De Octopus 
(Horssen) en De Kubus uit Druten elk slechts 2  
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schakers op de been brengen. De St. 
Lambertusschool mag door deze teamprestatie de  
 
gemeente West Maas en Waal vertegenwoordigen 
in het OSBO-schoolschaakkampioenschap, terwijl 
dat ook het geval is voor ’t Geerke uit Puiflijk als 
vertegenwoordiger van de gemeente Druten.  
 
Eindstand schoolteams 
1 St. Lambertusschool (Maasbommel) 19.5 punten 
2 Mariaschool (Boven-Leeuwen) 19 punten 
3 ’t Geerke (Puiflijk)  18.5 punten 
4 De Appelhof (Druten) 17 punten 
5 Mariënhof (Alphen) 16 punten 

 
Kampioen St. Lambertusschool Maasbommel 

 
Kampioen 't Geerke gemeente Druten 

 
Vlnr: nummers 3, 1, en 2. 

 

1
e
 prijs van Len Brands met burgemeester van Riswijk 

 
2e prijs van Patrick Wijono met burgemeester van Riswijk 

 
3

e
 prijs van Tom Bello en burgemeester van Riswijk 

 

Schoolschaken 
Schaakvereniging Tornado zet zich in om het 
schaken op basisscholen te promoten. De 
Nederlandse schaakbond heeft recent een plan 
gelanceerd om het schaken al te promoten vanaf de 
leeftijd van 6 jaar. Het beginnen op deze leeftijd 
moet volgens de KNSB een betere garantie geven, 
dat schoolgaande jeugd ook na de basisschool door 
gaat met schaken. Ze hebben dan meestal al Stap 3 
bereikt en de KNSB verwacht, dat ze dan ook in het 
VO (voortgezet onderwijs) door gaan met schaken 
en zich kunnen meten met de volwassen schakers 
van Tornado.  
 
Schaakkampioenschap en Trivianttoernooi 
gelijktijdig 
Het schoolschaakkampioenschap was 
oorspronkelijk gepland op woensdag 19 december, 
maar door een groot Kerstdiner in de foyer van D’n 
Bogerd was de Rabobankzaal niet beschikbaar. Er 
moest uitgeweken worden naar een andere datum. 
Helaas viel de gekozen datum gelijk met het door 
het Pax Christi College georganiseerde 
Trivianttoernooi voor basisscholen. Volgend 
schooljaar wordt met de datum van het 
schaakkampioenschap rekening gehouden met de 
data van het Trivianttoernooi, waardoor ook de 
leerlingen van Groep 8 aan het 
schaakkampioenschap kunnen deelnemen. 
 
 
 
Meer foto’s : 
 



 
De jongste deelnemer is 5 jaar 

 
Schaken werkt aanstekelijk 

 
Kom maar op: wie doet mij wat 

 
Uiterste concentratie 

 
Teamoverleg Mariënhof 

 
Len Brands 

 
Schaken is leuk, Nick van Dijk 

 
Ook meisjes kunnen goed schaken 

 
Belangstelling voor de tussenstand 

 
Tafelhulp Marinus de Grundt 



 
Nathalie Exner 

 
Materiaalfase 

 
Bijles Tornado 

 
De scholenstrijd 

 
Nog meer scholenstrijd 

 
 

 
Bovenaanzicht Rabobankzaal 

 
 

 
 
Voor meer foto's en de totale uitslag, ga naar de website 
van Tornado. 

https://picasaweb.google.com/109833852116869842909/Schoolschaken2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNPUxa_k4_fXoAE&feat=directlink
https://picasaweb.google.com/109833852116869842909/Schoolschaken2013?authuser=0&authkey=Gv1sRgCNPUxa_k4_fXoAE&feat=directlink

