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Op dinsdag 22 mei 2012 is Bart von Meijenfeldt in Buurtcentrum De Meidoorn overtuigend 

Bredaas kampioen snelschaken geworden. Op grond van zijn elo-rating was hij op papier de 

grote favoriet in het door Schaakvereniging De Baronie georganiseerde toernooi. En die rol 

heeft hij met verve waargemaakt. Yorrick Vissers kreeg van hem een remise cadeau. De 

overige partijen won hij allemaal. Hij won het kampioenschap aldus met 8,5 punt uit 9 

partijen. De vingervlugge Arno Slagboom gaf zijn teleurstellende seizoen nog een aardig 

slotakkoord met een mooie tweede plaats. Voormalig jeugdtalent Michiel Antonissen volgde 

op respectabele afstand, maar mocht met 6 uit 9 toch nog de derde prijs in ontvangst nemen.

De B-groep (rating tot 1749) werd al evenzeer met overtuiging gewonnen door Hennie 

Daniëls. Deze Bredase schaker is de laatste vijf jaar behoorlijk in speelsterkte gedaald. 

Maar tijdens dit Bredaas Open snelschaakkampioenschap liet hij met 8 uit 9 weer iets van 

zijn oude glorie zien. Daarbij had hij wel een gelukje: zijn stelling van paard tegen 

loper bleek, na het vallen van de vlag van zijn tegenstander, door scheidsrechter René 

Westendorp als gewonnen te worden bestempeld. Mede-organisator Bouke Jansma sleepte de 

tweede plaats in de wacht vlak voor de opvallend sterk schakende Paul Goossens 

(huisschaakvereniging Prinsenbeek).

Eén van de doelen van het toernooi van SV De Baronie was om huisschakers uit te dagen in 

de schaakarena te stappen. Met maar liefst negen deelnemende huisschakers is De Baronie 

daarin méér dan geslaagd. De C-groep had een verrassende prooi voor zo’n schaker kunnen 

zijn: Paul de Roy (Prinsenbeek). Jeugdkampioen Rohan Mylvaganam stond namelijk totaal 

verloren tegen mede-jeugdlid Daan Smidt. Laatstgenoemde speelde echter één onreglementaire 

zet. En dan blijkt snelschaken onverbiddelijk. Rohan claimde de partij en won daarmee nipt 

de C-groep. Eén van de favorieten voor de titel in deze groep, Rob de Ruijter, kwam bij 

dit geweld niet verder dan de derde plaats. Een eervolle vermelding was er voor Willem van 

Kooten met een toernooiprestatierating (TPR) van ruim 300 punten boven zijn eigen elo-

rating.

Alle uitslagen vindt u hier.

Groep A (1750 +)

1. B. von Meijenfeldt    8,5

2. A. Slagboom               8

3. M. Antonissen             6

4. R. Hörchner                 5

5. W. van der Linden      5

Groep B (1500-1749)

1. H. Daniëls                  8

2. B. Jansma                 6,5

3. P. Goossens             6

4. F. van Duuren           5,5

5. C. van Gils                5,5

6. A. Crane                   5,5

7. M. van Merwijk         5,5

Groep C (huisschakers – 1499)

R. Mylvaganam            7,5

P. de Roy                     7,5

R. de Ruyter                 7

W. van Kooten             6

H. van der Velde          5,5


