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Bestuur: 
Voorzitter: Frans van Asperdt 
Secretaris: Arjan Smit 
Penningmeester: Martin Bijker 
PR: Irmgard Paasschens 
Lid: Marcel Pennings 
 
Redactie Sandra Stijkel, Irmgard Paasschens, Marcel Pennings, Bart van 

Asperdt, Frederique van Hoof 
 

 

 
Dit jaar heeft De Pionier voor het eerst het regionale 
schoolschaaktoernooi georganiseerd, dit tot groot succes 
want er waren 16 deelnemende teams aanwezig. De dag 
begon al vroeg: tafels klaar maken, borden opzetten. Rond 
9:45 uur begonnen de teams binnen te komen, om 10:00 
uur opende Frans het toernooi en werd iedereen naar de 
juiste plek gebracht. Het was soms leuk om te zien hoe 
sommige kinderen foutjes maakten die niet kunnen, 
bijvoorbeeld: met een pion achteruit je eigen stuk slaan. Ik 
wil Arjan toch een groot compliment geven om zonder 
techniek het toch allemaal op tijd te laten verlopen. De dag 
liep soepel en er waren weinig problemen, nieuw was voor ons de catering die goed verliep. De 
prijsuitreiking was om 16:15 uur: Hier komt de eindstand: team 1 van De Ratelaar uit Deurne, team 3 
van basisschool D’n Heiakker met de zussen van Hagen uit Deurne en het team van OBS De Lindt uit 
Helmond, bestaande uit Jasper, Joris, Tim, en Lucas. 
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Onze derde Pionier in “de spotlight”  
 
Even voorstellen:  
Ik ben geboren in 1963 in Rotterdam. Ik woon in Brandevoort met mijn vrouw Lenie en mijn twee zonen 
Jimmy en Glenn. Mijn beroep is SAP consultant bij de PEACH GROUP in Heerlen. 
 
Ik doe aan fitness, tennis en skiën.  
 
Ik heb leren schaken van mijn oom toen ik 7 jaar oud was. Telkens als 
mijn oom op bezoek kwam speelden we een potje. In die tijd was er nog 
geen Stappenmethode, je leerde door te doen. Ik was 12 toen ik lid werd 
van SV Gardé. Tot mijn 18e heb ik daar met veel plezier geschaakt en 
ook competitie gespeeld. Daarna ging ik studeren en had weinig tijd om 
te schaken. Vorig jaar ben ik opnieuw met club schaken begonnen bij de 
Schaakvereniging in Son & Breugel. Eén keer per maand speel ik daar 
voor de zaterdagmiddagcompetitie op bord 4 samen met onze Pionier Bart (bord 6). Ik vind schaken nog 
steeds een hele leuke sport. Ook geef ik graag schaakles in Stap 3 aan Joël, Max, Jim, Frederique en 
Thom.  
 
Begin januari heb ik deelgenomen aan het Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Irmgard vroeg mij 
daarover iets leuks te schrijven. Dat is niet zo makkelijk want ik heb daar veel uren geschaakt en drie 
keer een betere positie uit handen gegeven… Belangrijk is dat je leert dat ook wanneer je verliest je 
schaken gewoon leuk blijft vinden. Probeer altijd zo mooi mogelijk te spelen ook als je een stuk achter 
staat. 
 
Wel leuk om aan jullie te vertellen is dat de 8e ronde van het schaaktoernooi 
werd geopend door Nick Schilder (van Nick & Simon). Nick is een fanatieke 
schaakliefhebber en hij vertelde na afloop dat hij sinds een jaar of drie het 
schaken weer serieus aan het oppakken is. Hij kent Anish Giri, de 19-jarige 
nummer één van Nederland en wilde hem tijdens deze ronde aanmoedigen in 
zijn belangrijke partij tegen de nummer twee van de wereld, Levon Aronian (1/2-1/2).  
 
Met vriendelijke groet, 
Erik Jan Esmeijer 
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Danny Proost – Theo van den Berkmortel, Roosendaal, 8 oktober 1983 
1.d2-d4 d7-d5 
2.c2-c4 Pb8-c6 
3.Pg1-f3 Lc8-g4 
4.Dd1-a4 Lg4xf3 
5.e2xf3 e7-e6 
6.Pb1-c3 Pg8-e7 
7.c4xd5 e6xd5 
8.Lc1-f4 a7-a6! Er kan nu geen witte loper of paard naar b5. Zwart wil g6 en Lg7 doen zonder last 
te hebben van Lf4-e5. Want nu volgt op 9.Le5 b5! 10.D weg en Pxe5. 
9.0-0-0 g7-g6 
10.Lf4-g5 Lf8-g7 Zwart offert een pion, waarna de witte koning niet zo veilig staat en de witte pion 
op d4 zwak wordt. 
11.Lg5xe7 Dd8xe7 
12.Lf1-b5 Wit durft het toch niet aan om de pion op b5 te slaan. Na 12.Pxd5 Dg5+ 13.Pe3 0-0 ziet er 
goed uit voor zwart. 

 
12. …  De7-g5+ 
13.Kc1-b1 a6xb5! Een verrassend torenoffer. 
14.Da4xa8+ Ke8-d7 
15.Da8xb7? Wit had beter kunnen spelen 15.Da3, waarna zwart met 15. … b4 het paard wint. Wit kan 
dan nog verder spelen omdat hij maar twee stukken tegen een toren achter staat. Nu krijgt wit geen kans 
meer. 
15. …  Th8-b8 
16.Db7-a6 Dg5-f5+ 
17.Kb1-a1 Ook 17.Kc1 gaat fout na 17. … Pb4 met aanval op de dame en matdreiging op c2. 
17. …  Pc6-b4 
18.g2-g4 Allebei de dames staan nu aangevallen, maar er volgt: 
18. …  Pb4-c2+ 
19.Ka1-b1 Pc2-a3++ 
20.Kb1-a1 

 
20. …  Df5-b1+! 
21.Pc3xb1 Slaan met de toren maakt geen verschil. 
21. …  Pa3-c2+ mat  Stikmat! 
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Beste schaakvrienden, 
 
Welkom! 
Welkom allemaal op het dr.-Knippenbergcollege, kortweg ‘De Knip’. We zijn allemaal ontzettend blij met 
onze nieuwe clublocatie. We zijn jarenlang wekelijks heel gastvrij ontvangen op de Fonkel en daar 
hebben we zo goed kunnen groeien dat het er te klein werd. Daardoor was het vaak ook onrustig en dat 
is niet fijn om lekker te schaken. Het was daarom al lange tijd een wens van het bestuur om een plek te 
vinden waar we meer ruimte en meer rust hebben en ik weet zeker dat we die op de Knip gevonden 
hebben. Ik wil het schoolbestuur dan ook namens alle Pioniers heel hartelijk bedanken voor de 
mogelijkheden die zij ons bieden. Dit is een droom die uitkomt!  
Misschien moeten we in het begin nog wat zoeken naar de weg en naar de beste manier om de 
clubavonden goed te laten verlopen, maar dat gaat lukken. Dat weet ik zeker. Eén van de grote 
voordelen van zo’n grote school als clublocatie is dat iedere lesgroep nu een eigen lokaal heeft en dat 
hebben jullie vanavond al meteen kunnen merken. Ik hoop dat het de trainers en ook de kinderen goed 
is bevallen.  
Met de verhuizing van de spullen van de Fonkel naar de Knip is alles ook schoongemaakt. Ik ben blij dat 
zoveel ouders en kinderen hebben geholpen. Het aanbod was zelfs groter dan de vraag. Ontzettend 
bedankt allemaal voor jullie hulp. Veel handen maken licht werk.  
Het is fijn om te merken dat er zoveel ouders zo betrokken zijn bij de club. Daar willen we heel graag 
meer gebruik van maken. Er zijn allerlei dingen die gebeuren moeten waar we vrijwilligers voor zoeken. 
Te denken valt aan het beheer van de clubshirts en ook aan het beheer van onze boeken. Wisten jullie 
dat we een flinke bibliotheek hebben met honderden schaakboeken? Waarschijnlijk niet. Die boeken 
hebben lange tijd bij één van de trainers thuis gestaan omdat we er op de club geen plaats voor hadden. 
We gaan nu kijken om een bibliotheek in te richten, zodat de boeken ook geleend en gebruikt kunnen 
worden en we zoeken vrijwilligers die hierbij willen helpen. Ook willen we voor de ouders die op 
vrijdagavond aanwezig blijven koffie en thee kunnen schenken en ook daarvoor zoeken we mensen die 
dat willen doen. Zo komt er vast nog meer de komende tijd en als jullie zelf leuke ideeën hebben horen 
we dat graag. Misschien kennen jullie schakers die willen komen helpen met lesgeven. We zijn zo hard 
gegroeid dat we heel goed extra trainers kunnen gebruiken.  
Met het bestuur en docenten van de school gaan we de komende tijd kijken of we samen, school en 
schaakclub, nieuwe dingen kunnen doen. Er zijn heel veel leerlingen op school en daar zijn er vast bij 
die ook graag willen (leren) schaken. Wij kunnen het ze bieden. Misschien zijn er ook docenten die onze 
club willen komen versterken als trainer. Dat zou allemaal geweldig zijn! 
Kortom: er zijn oneindig veel nieuwe mogelijkheden op onze nieuwe plek. De Pionier kan hier uitgroeien 
tot de allerbeste schaakclub, de allerleukste zijn we al, en een paradepaardje voor de school. We gaan 
er samen alles aan doen om er een succes van te maken. Wij hebben er vanuit het bestuur allemaal erg 
veel zin in; ik hoop jullie ook. 
 
Groetjes, Frans van Asperdt 

 
Als je bij een schaaktoernooi van de Peelcup rondkijkt, zie je soms hele korte partijen. 
Soms is een partij al klaar, terwijl de partij ernaast nog moet beginnen. 
 

Afgelopen zondag zag ik de volgende partij: 
1.e2-e4 e7-e5 Allebei goede zetten, want 
er staat een pion in het centrum en de loper en de 
dame kunnen eruit. 
2.Lf1-c4 Pb8-c6 Wit en zwart 
brengen allebei hun loper in het spel. 
3.Dd1-h5 Goede spelers doen deze zet niet. 
De dame staat hier vaak niet goed. 
3. …  Pg8-f6 ??? Zwart jaagt de dame 
weg. Maar het is een erg slechte zet! 
4.Dh5xf7+ mat. De witte dame vindt het niet erg 

Waarom heeft wit gewonnen? Heeft wit zo goed 
gespeeld? 
Nee, wit heeft helemaal niet goed gespeeld. Wit 
heeft gewonnen omdat zwart niet zat op te letten. 
En als je niet oplet tijdens een schaakpartij, heb je 
soms zomaar opeens verloren. Deze partij duurde 
maar vijf seconden. 
 
Waar had zwart dan beter moeten opletten? En 
waarop had hij moeten letten? 
Na de derde zet van wit (3.Dd1-h5) was de stand 
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dat hij wordt weggejaagd, want nu is het 
schaakmat. Wit heeft gewonnen! 

 

als volgt: 

 

 
Na deze zet had zwart zichzelf de volgende vraag moeten stellen: Wat wil hij (of zij) met deze zet? 
Eigenlijk moet je deze vraag altijd aan jezelf stellen, als je aan zet bent. 
 
Als je een antwoord probeert te vinden op deze vraag, ontdek je vast dat wit maar één plan heeft. Wit 
heeft een tweevoudige aanval op pion f7, die maar één keer gedekt staat (door de koning). Wit dreigt 
dus met de dame naar f7 te gaan en dan is het mat: herdersmat. 
 
Nu we het plan van wit hebben ontdekt, moeten we een zet zien te vinden waardoor het plan van wit niet 
lukt. Een zet als Pg8-f6 is dus heel erg slecht, omdat het niets doet tegen de bedoeling van wit. De 
zwartspeler heeft dan niet opgelet. De zwartspeler die zo verloor, was best een goede speler: hij was al 
bezig met Stap 4. Maar het maakt helemaal niet uit voor welke stap je les krijgt, als je niet oplet. Dan kun 
je zomaar van iedereen verliezen. 
 
Er zijn verschillende zetten die wel werken tegen het witte plan: 
a) 3. … d7-d5 Deze zet helpt niet, want wit slaat met de loper Lc4xd5. Zwart is een pion kwijt en moet 
opnieuw een oplossing voor de matdreiging vinden. 
b) 3. … Dd8-e7 Deze zet is beter. Nu staat pion f7 twee keer gedekt. Het nadeel van deze zet is, dat de 
loper op f8 er even niet uit kan. 
c) 3. … Dd8-f6 Na deze zet staat pion f7 genoeg gedekt. Het nadeel van deze zet is, dat het paard van 
g8 niet meer naar het mooie veld f6 kan. 
d) 3. … Pg8-h6 Zwart dekt de pion op f7 met zijn paard, zodat het geen mat wordt. Toch is deze zet niet 
goed, want wit kan het paard op h6 proberen af te ruilen, zoals in de volgende partij: 4.d2-d4! e5xd4 
5.Lc1xh6 (uitschakelen verdediger). Er volgt 5. … g7xh6 6.Dh5xf7+ mat. 
e) 3. … g7-g6! Dit is de beste zet. De witte dame wordt weggejaagd. 
4.Dh5-f3 Wit wil weer herdersmat zetten op f7. 
4. … Pg8-f6! Heel goed: zwart brengt zijn paard in het spel en de witte dame kan niet meer naar f7. 
Als wit nu 5.g2-g4 doet (met de bedoeling 6.g4-g5 om het paard weg te jagen), dan doet zwart 5. … 
Pc6-d4! Met een dubbelaanval op de dame f3 en de pion van c2. Wit moet ook nog de pion op g4 blijven 
dekken. 

 
Er is maar één zet voor wit waarbij je alles dekt, 
en dat is 6.Df3-d1. Het is nu duidelijk dat wit niets 
aan zijn damezetten heeft gehad. De partij kan 
dan bijvoorbeeld zo verdergaan: 6. … d7-d5 

 
Op de vijfde zet in de variant e) kan wit nog wat 
anders proberen: 5.Df3-b3. Weer heeft wit een 
tweevoudige aanval op f7. 
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7.Lc4xd5 Lc8xg4! 8.f2-f3 Pf6xd5 (dreigt Dh4+) 
9.e4xd5 Dd8xd5 10.f3xg4?? Dd5xh1. 

 
 

In de volgende partij trok de zwartspeler zich hier 
niets van aan. Hij speelde verrassend: 
5. …  Pc6-d4! 
6.Lc4xf7+ Ke8-e7 

 
Nu staat de witte dame aangevallen. Hij moet ook 
nog de loper op f7 blijven dekken. Dat kan maar 
op één manier: 
7.Db3-c4 Maar zwart speelt nu: 
7. … b7-b5! Uitschakelen verdediger! 
De dame kan de loper nu niet meer veilig blijven 
dekken. 

Wel kan wit nog een dubbelaanval proberen: 
8.Dc4-c5+ Dubbelaanval op koning en pion e5. 

 
Zwart is geduldig en wil zijn pion op e5 nog even 
houden: 
8. … d7-d6! De witte dame moet nu weer weg. 
Er lijken drie veilige velden te zijn: a3, b4 en c3. 
Maar de velden a3 en b4 zijn helemaal niet veilig. 
Kijk maar naar de mooie dubbelaanval op koning 
en dame, die Pd4 daarna kan doen! 

 

 
Het beste voor wit is dus 9.Dc5-c3 (in plaats van 
Dc5-b4). 
Zwart komt dan eenvoudig een loper voor met 9. 
… Ke7xf7. 

 
Als zwart goed blijft opletten en geen cadeautjes 
weggeeft, moet hij de partij gemakkelijk kunnen 
winnen. 
 

 
Hier zijn nog een paar korte partijtjes waarbij één van de spelers niet op zat te letten bij de opening: 

Partij 1. 
1.e2-e4 e7-d5 
2.Pg1-f3 Pg8-f6 Russische opening. 
3.Pf3xe5 Pf6xe4? Maar zo moet deze 
opening niet! Beter was eerst 3. … d7-d6 4.Pe5-f3 
en nu pas 4. … Pf6xe4 5.Dd1-e2 Dd8-e7 en er is 

 
2. …  e7-e5 Zwart offert een pion voor 
mooie kansen. 
3.d4xe5 Pf6-g4 
Wit kan nu goed 4.Pg1-f3 spelen, maar de 
volgende zet kan echt niet. 
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niets aan de hand. 
4.Dd1-e2! d7-d5 Zwart dekt het paard. 
5.d2-d3! Wit jaagt het paard weg. 
5. …  Pe4-f6? 
6.Pe5-c6+! 

 
 
Een aftrekschaak! De dame zet de koning schaak, 
terwijl het paard de zwarte dame aanvalt. Wit wint 
hierdoor de dame. 
6. …  Dd8-e7 
7.Pc6xe7 en wit wint (alleen als hij goed blijft 
opletten). 
 
Partij 2. Wit: Amedée Gibaud Zwart: Frederic 
Lazard. Kampioenschap van Parijs, 1924. 
1.d2-d4 Pg8-f6 
2.Pb1-d2 Beter is natuurlijk 2.c2-c4 of 2.Pg1-f3. 

4.h2-h3?? Wit zit te slapen! 
4. …  Pg4-e3!! 

 
Wit gaf het op. Hij verliest de dame door het 
paard. 
De enige zet die dameverlies kan voorkomen, is 
5.f2xe3. Maar dan grijpt de zwarte dame in: 5. … 
Dd8-h4+ 

 
Er kan nog een pion tussen, maar dat helpt niet. 
Het wordt schaakmat. 

 

 Op 27, 28, 29 en 30 december 2013 waren de NBSB persoonlijke wedstrijden in Kaatsheuvel. We 
verzamelden ’s ochtends al vroeg bij de fonkel, want het was nog best ver rijden. In Kaatsheuvel 
aangekomen gingen we als eerste een plaatsje zoeken om te zitten, vervolgens gingen de meesten 
kijken tegen wie ze moesten spelen. En op een gegeven moment begonnen de partijen. Naderhand als 
de partijen waren afgelopen kwamen de spelers terug en gingen ze met Arjan de partij analyseren. En 
na een tijdje moesten de kinderen weer spelen. Ikzelf speelde in de C en op 27, 28 en 29 december 
moest ik 2 partijen spelen met 90 min. 
p.p.p.p. en op 30 december moest ik één 
partij spelen. Als de partij was 
geanalyseerd deden we van alles en nog 
wat bijvoorbeeld tegen elkaar schaken of 
andere spelletjes spelen. En als volgt 
komen de standen: (naam – plaats 
waarop geëindigd): 
categorie B: Tijany Ousmane – 6 
categorie C: Sang Ngyuyen –3, Bart van 
Asperdt –10, Laurens Bijlmakers -13 en 
Johnfoe Pennings -15 
categorie D: Luc Verbrugge -10 en 
Yannick Karla -14 
categorie E: Victor Muntean -3, Casper 
Bijker -10 en Alexander Rutten -11 
 
     
 Naam: Bart van Asperdt                                                                                                         
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Deze derde keer begint onze reis in Nederland, omdat …………….. 
 

 Nederland zowel in schaken als in schaatsen heel goed is. Op het WK 
schaken voor landenteams in 2013 eindigde Nederland op een 6e plaats. Op de 
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji heeft Nederland 8 gouden medailles, 7 
zilveren en 9 bronzen medailles behaald met het schaatsen, een absoluut record. 

 Zowel schaken als schaatsen heeft veel te maken met wiskunde. Ideeën uit 
de wiskunde worden toegepast om beter te begrijpen hoe je het beste kunt bewegen 
om harder te schaatsen, en wiskundige modellen worden gebruikt om bij het 
schaken bijvoorbeeld te beoordelen welke variant op een bepaalde zet het beste is.  

 De beste schaker van Nederland ooit, was Max Euwe. Hij kon niet alleen verschrikkelijk goed 
schaken, maar was ook nog wiskundeleraar. 

 Toen Max Euwe vier jaar oud was, leerden zijn ouders hem schaken. Vanaf het begin van de 
jaren twintig van de 20e eeuw was hij echt de allerbeste van Nederland: zo won hij van 1921 tot 1952 
alle Nederlandse kampioenschappen waar hij aan deelnam. 

 Max won toen niet alleen alle Nederlandse kampioenschappen, maar werd in het jaar 1935 
uitgenodigd door de regerend wereldkampioen, de Rus Aljechin, om een match om het 
wereldkampioenschap te spelen. Max was eigenlijk gestopt met schaken, maar ging toch in op de 
uitnodiging. Om zich lichamelijk voor te bereiden op de match nam hij bokslessen. 

 Op 15 december 1935 werd Max Euwe na 80 dagen, 30 partijen en 13 steden en dorpen 
verspreid over heel Nederland, wereldkampioen met de eindstand 15½-14½. De beroemdste partij uit 
deze tweekamp is de 26e, die bekendstaat als de Parel van Zandvoort. Wat heel uniek is aan de partij is 
dat Max Euwe van de 47 zetten er 19 deed met hetzelfde paard. De wereldtitel van Euwe maakte in 
Nederland veel enthousiasme voor het schaken los. Veel Nederlandse schaakclubs hebben als 
oprichtingsjaar 1935. 
Omdat Noorwegen prachtige paarden heeft en een kersverse wereldkampioen schaken, Magnus 
Carlsen, starten we de volgende keer in Noorwegen……………. 

Eindstand Koningsgroep 

Laurens Bijlmakers  1 3 2   3 3 3 3    18 

Sang Nguyen 3  3 3   3   3    15 

Boaz Stassar 1 1  3 3 1 3  3     15 

Victor Muntean 2 1 1  3  2    3  +3 15 

Muriëlle van Hagen   1 1  1 3  3  3 1  13 

Luc Verbrugge   3  3  1  1 3   +2 13 

Bart van Asperdt 1 1 1 2 1 3    3    12 

Johnfoe Pennings 1        3  1  +6 11 

Elvira van Hagen 1  1  1 3  1  1 3   11 

Yichen Han 1 1    1 1  3  3 1  11 

Max Verstappen    1 1   3 1 1   +3 10 

Tijany Ousmane     3     3   +2 8 

Eindstand Damegroep 

Yannick Karla  3 3 3  3  3 3    +2 20 

Alexander Rutten 1  2 3  3 3   3 3   18 

Casper Bijker 1 2  1 3 3 3 3      16 

Alexander Kottis 1 1 3  3 1  3   3   15 

Quinten de Groot   1 1  2   3 3   +5 15 

Thom van Gestel 1 1 1 3 2  3 3      14 

Frederique van Hoof  1 1   1   1 3 3  +3 13 

Jim van Eemeren 1  1 1  1   3 3 3   13 

Noah Kiani 1    1  3 1  3 1  +3 13 

Teun Smits  1   1  1 1 1    +6 11 

Julian Damen  1  1   1 1 3    +3 10 

Yannick Damen             +8 8 

http://www.google.nl/imgres?sa=X&biw=1600&bih=665&tbm=isch&tbnid=E0LYFHAu1CZuXM:&imgrefurl=http://www.pharosreizen.nl/gezinnen/alle_vakanties/nederland/vakantie-nederland/&docid=m_CO0X7TZ1INoM&imgurl=http://www.pharosvideotheek.nl/website4/Kaart--SEO-Nederland.jpg&w=240&h=241&ei=Pl0YU8HkLMWKywPduIC4AQ&zoom=1&ved=0COcBEIQcMCc&iact=rc&dur=3289&page=2&start=18&ndsp=32
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Eindstand Torengroep 

Minh Vu Nguyen  3 3 3 2 1 3     3  

Jasper de Bok 1  3 1 3 3 3   3    

Ingeborg van Hagen 1 1  3 2 3  3 3     

Felix Muntean 1 3 1  3 1 3   3    

Fabiënne van Hagen 2 1 2 1   3   3  3  

Lars van Gestel 3 1 1 3    1 3  3   

Joris Duitgenius 1 1  1 1   3  3  3  

Guus Heerkens   1   3 1  3 1 1  +2 

Kris Geerings   1   1  1   3 3 +2 

Joël van Baal  1  1 1  1 3   1  +3 

Petr Szalai      1  3 1 3  3  

Eindstand Lopergroep 

Quinn Kampen  3  3 3 3 2 3  3    20 

Minh Loi Nguyen 1  3 3 3  3  3    +3 19 

Jan Nacinovic  1   1 2 3 3 3 3    16 

Arshia Azadniya 1 1   1 3 3   3 3   15 

Merlijn de Vries 1 1 3 3  1   3   3  15 

Romijn Stijkel 1  2 1 3   3    3 +2 15 

Bjorn Zijp 2 1 1 1      3 3 3  14 

Tim van Haandel 1  1   1     3  +6 12 

Gilles Ackermans  1 1  1     1 3  +5 12 

Nuradin Ahmed 1  1 1   1  3    +3 10 

Joris Berbers    1   1 1 1   3 +3 10 

Christopher de Weerd     1 1 1    1  +4 8 

Eindstand Paardengroep 

Lucas Prins  3 3  3 3 3 3 3          21 

Vins v.d. Broek 1  3 3 3  2 2 3          17 

Safouane Farah 1 1  2 3  6 3           16 

Pepijn Latour  1 2   1  3  3  3       13 

Aassim Farah 1 1 1    2  1        3 +3 12 

Jens Lindroos 1   3   1  1  3 3       12 

Pieter van Acht 1 2 2  2 3  1           11 

Kyran Damen 1 2 1 1   3           +3 11 

Kerem Tomak 1 1   3 3       3      11 

Maud Plugers    1       3 3 3      10 

Marit Plugers      1    1   3  3    8 

Elanur Talay    1  1    1   1  3    7 

Duncan Coutinho         1 1 1 3       6 

Tom v.d. Hurk                6   6 

Darya Azadniya           1 1       2 

Joris Clement              2     2 

Matthijs Berbers     1              1 
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