
Schaaktoernooi 2018 

Interviewen schaaktoernooi  

Wat is jouw naam? 

Pim   Team 1   

 

Hoe vond jij het schaaktoernooi? 

Het ging wel goed we wonnen bijna alles. 

Hoe was het toen jullie hadden gewonnen? 

Het was superleuk omdat ik voor de eerste keer mee deed 

Hoeveel wedstrijden had je gespeeld? 

Ik heb 4 wedstrijden gewonnen en 1 verloren van de 5 potjes 

Wat bedoel je met verloren? 

Ik ben goed ingemaakt want hij zat op schaken 

Wat waren de prijzen die jullie hadden gewonnen? 

2 bekers waarvan 1 grote wisselbeker en een kleinere die we 

mochten houden en nog een medaille 

--- 

Wat is jouw naam 

Mats   Team  3   8 jaar 

hoe vond jij het schaaktoernooi 

Heel leuk 

Hoe was het toen jullie hadden gewonnen? 

Toen ik de eerste zag. zag ik dat je ziezo een medaille kreeg en was blij met mijn medaille want het 

was wel gelijk de tweede 

Hoeveel wedstrijden had je gespeeld? 

Vijf, geen gewonnen 4 keer verloren en een keer pad 

Wat bedoel je met verloren? 

Blij dat ik het had geprobeerd want iedereen is wel ouder weet je. 

Wat waren de prijzen die jullie hadden gewonnen? 

2 mooie medailles 

--- 

Wat is jouw naam 

luke  Team  2   10 jaar 

 

hoe vond jij het schaaktoernooi 

het was best leuk omdat je steeds potjes mocht schaken. 

Hoe was het toen jullie hadden gewonnen 

Gewoon blij want het was de eerste schaakmedaille 



Hoeveel wedstrijden had je gespeelt 

5, een pad 3 verloren en gewonnen  

Wat bedoel je met verloren 

De tegenstander had maar net gewonnen 

Wat waren de prijzen die jullie hadden gewonnen 

Een medaille. 

 

Net zoals de afgelopen drie jaar hebben we weer de wisselbeker gewonnen. We staan er nu 5 keer 

op. Dat is iets wat geen enkele andere school gelukt is! De Lichtstraat komt het dichtste bij, met vier 

keer. Deze keer werd het schaaktoernooi gehouden bij De Lichtstraat. 

Er was ook simultaan schaken, dat betekent dat er 1 persoon schaakt tegen meerdere mensen 

tegelijk. Dat was voor de aankomende talenten. Mats Habraken zou ook meedoen bij de 

aankomende talenten, maar bij team 3 miste er een iemand en daarom deed Mats mee bij team 3. 

Er deden in totaal 17 teams mee met 4 deelnemers. Van De Schalm waren er 3 teams, dus meer kans 

om de prijzen te pakken en dat werkte ook want we haalden de eerste prijs binnen. Die bestond uit 

een beker en een wisselbeker. 

 

En nu bedanken wij jufrouw Ellen de Koning voor het regelen van 

het schaaktoernooi. 

 

Gemaakt door: Olivier Aarninkhof en Ferran de Waal. 

 


