
Lucas van der Scheer wint schaaktoernooi 
 
Op 14 mei  meldden zich 12 kinderen in de kinderkeuken voor het jaartoernooi schaken van De 
Nieuwe Kring. Het werd georganiseerd door leden van schaakvereniging Oosten-Toren, o.a. door Fred 
Bergen, die het afgelopen schooljaar aan leerlingen als buitenschoolse activiteit schaakles had 
gegeven.  
 
Er werden zeven ronden van 10 minuten gespeeld waarbij de winnaars steeds tegen elkaar moesten, 
maar ook de verliezers bleven in het toernooi.   Na vier ronden had alleen Lucas nog alles gewonnen 
en stond bovenaan met 1,5 punt voorsprong (bij schaken krijg je één punt als je gewonnen hebt en 
een half in het geval van remise). Om de 2e en 3e prijs was het nog wel spannend; nog zeven spelers 
waren daarvoor in de race. Doordat Tobias van concurrent Geert won en de andere spelers steken 
lieten vallen pakte hij de 2e plaats. De strijd om de 3e plaats bleef spannend tot het eind. In de laatste 
ronde wist David als enige remise te spelen tegen Lucas. De schaakkampioen van de Nieuwe Kring 
2019 is dus geworden Lucas van der Scheer met 6,5 punt, Tobias Piet werd knap 2e met 5,5 punten. 
Drie spelers eindigden met 4 punten, maar doordat Simon Piet zwaardere tegenstanders had gehad, 
kreeg Simon de derde prijs.  

 
 
Als je wilt zien op welke plaats je zelf geëindigd bent, kijk dan onderaan dit verslag naar de eindstand. 
Alle deelnemers speelden enthousiast en vooral ook sportief! 
Volgend jaar komt er vast weer een toernooi en als je wat beter wilt gaan schaken dan kan je 
misschien ook dit jaar weer les krijgen op school (oktober 2019) of je kan direct terecht bij de 
schaakvereniging www.oostentoren.nl op donderdagavond van 18:45 – 19:45 uur in De Schakel in 
Diemen.  
 
Fred Bergen 
 

Eindstand 
1 Lucas van der Scheer 6,5 punten 
2 Tobias Piet  5,5 
3 Simon Piet  4 
4 David Wolfs  4 
5 Kai ter Beek  4 
6 Naoufal Lakhloufi 3,5 
7 Geert Damsma  3 
8 Adam Lakhloufi  3 
9 Else Boonstra  3 
10 Seger Pierot  3 
11 Noah Odinot  1,5 
12 Levy Jozefzoon  1   

http://www.oostentoren.nl/

