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Redactieadres R Spier e-mail via: r.spier@chello.nl   

    

Jeugdafdeling    

Clubavond maandag van 18:45 tot en met 19:45 uur  

Locatie Buurtcentrum A3 Dorpsstraat 386  075-6873111 

    

Coördinator Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 e-mail via: jeugdschaakclub-assendelft@outlook.com 

Wedstrijdleider Melle Gelok Dorpsstraat 160  06-11854138 

 e-mail via: mellegelok@live.nl  

 Ruud Douwes Scheibeekstraat 12  

Jeugdtrainers Casper Coco Oberonlaan 41, Krommenie  075-6874774 

 Remmert Brinkman Dorpsstraat 116  075-6871249 

 Don Spier Tamis Weer 23  06-19995224 
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Voorwoord (Roel Spier) 
 

Het volgende clubblad van Schaakvereniging Assendelft is beschikbaar gesteld op de WEB-site. 

Op het voorblad staat Fabiano Caruna. De uitdager van Magnus Carlsen in de komende WK-match. In 

Londen, november 2018. 

Mijn dank gaat uit naar de leden Casper Coco, Kees Lute, Ries van Raaphorst, Peter van Straten, Gert 

Jan Teer, Don Spier en Ab Visser voor het leveren van kopij. Ik ben van mening dat ieder lid dat kan 

en zijn plicht is om dat (eens) te doen.  

Daarnaast gaat mijn dank uit naar Sanne Dekker (opmaak van ons clubblad). 

Persoonlijke berichten 

Uitspraak! (Peter van Straten) 
There's a  "Eric Lobron system" of not eating, but: "A cognac before play keeps the pressure away!"  

Schaakgedicht (Ab Visser) 
(Het schaken op een andere manier beschreven, redactie) 

 

                                               Schakers 

 
Twee schakers in een kamer 
ze zijn er en ze zijn er niet, 

hebben niemand nodig 
behoeven slechts de stilte, 

meer willen ze en merken ze ook niet. 
Voor niet-schakers onuitstaanbaar, 

wezens van een andere planeet 
die afwezig opzien 

als men waagt 
hen aan te spreken, 

want aanspreekbaar zijn ze niet. 
Bewoners van een eigen ruimte; 
nevel om heilige cirkel sluit af 
van de ruimte om hen heen. 
Hier beleven zij hun dromen, 
hier spelen zich de drama’s af 

waar geen buitenstander 
weet van heeft 

maar die hùn leven 
inhoud geeft. 

 



  

Correspondentieschaak 2.0 – Online schaken via Apps (Don Spier) 
Waar het vroeger ingewikkeld was om op afstand een potje tegen elkaar te schaken, is het 

tegenwoordig zeer eenvoudig! Voor sommigen wellicht oud nieuws, maar het leek mij een leuke 

toevoeging op de schaakpartijen op maandagavond. 

 

Er zijn legio Schaak Apps beschikbaar voor Smartphone en Tablet. Wereldwijd is ´Chess.com´ de 

meest gebruikte app, weliswaar Engelstalig. Chess.com is ook (zo 

als de naam al doet vermoeden) via de normale browser 

beschikbaar. Hier worden ook partijen live getoond tussen 

grootmeesters, zoals op belangrijke toernooien. 

De partijen zijn in vele vormen op te starten, snelschaak met 

bijvoorbeeld 3 of 5 minuten per persoon per partij. Maar ook een 

rustiger tempo van bijvoorbeeld max 2 dagen per zet is mogelijk. 

Via de gratis versie die standaard wordt geïnstalleerd, kun je 

dagelijks 5 tactische opgaven maken ter verbetering van je 

schaakkennis. 

Via de betaalde premium-variant kun je gebruik maken van 

oneindig veel schaakpuzzels. Erg aan te raden dus om eens een 

kijkje te nemen op de website http://www.chess.com of de app te 

installeren op smartphone of tablet. 

 

De app 'Chess.com': 

Apple App Store: Chess.com App Store 

Android Google Play store:  Chess.com Play Store 

Daarnaast heb je meerdere apps waar op een wat kleinere schaal 

wordt geschaakt. Ikzelf ben ook actief op de app 'Chesstime'. Hier 

is de functionaliteit wat simpeler, schaken met een denktijd 

variërend tussen 1 en 7 dagen per zet. 

Aangezien deze app volledig gratis is, ontvang je geen advertenties 

en dergelijke, waardoor mijn voorkeur naar deze app uitgaat. 

 

De app 'Chesstime': 

Apple App Store:  Chesstime App Store 

Android Google Play store:  Chesstime Play Store 

Ik hoor graag of jullie ook actief zijn op deze apps of soortgelijke, zo 

kan ik eventueel een overzicht delen in de volgende editie van het 

clubblad. 

Mocht je het tegen mij eens willen proberen, mijn nicknames op de 

apps: 

Chess.com: DeOfficier 

Chesstime: DonBishop 

 

Mijn e-mailadres: don@donspier.com 

http://www.chess.com/
https://itunes.apple.com/us/app/chess-play-learn/id329218549?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chess
https://itunes.apple.com/us/app/chess-time-multiplayer-chess/id455602152?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haptic.chesstime


  

Toreneindspelstudie (Gert-Jan Teer) 
In het vorig clubblad stond deze studie, nu de 

beloofde uitleg. 

 

Zwart aan zet. Wit wint, maar hoe?  

Antwoord: 1. ..Tc1 2. Kb7 Tb1+ 3.Ka8 Ta1 4. a7 Kd6 

5. Kb7 Tb1+ 6.Kc8 Tc1+ 7.Kd8 Th1   

8.Tb6+ Kc5 9. Tc6! en wit wint. 

 

 

 

 

 

 

Hersenkraker (Gert-Jan Teer) 
Uit het boek “wat iedere schaker van het 

eindspel moet weten” van J. Awerbach uit 

1963 

 

Wit heeft zojuist 1.d7 gespeeld. Zwart 

antwoordt 1…. Tg6+ , anders promoveert de 

witte pion. 

 

Wit heeft nu 3 interessante mogelijkheden 

en wel 2. Ke7, Ke5 en Kd5 Analyseer, per zet, 

wat dit voor wit oplevert. 

Antwoorden elders in dit clubblad  

 

 

 

 

  



  

Clubkampioen!! 2017-2018 (Gert-Jan Teer) 
Op 30 april na de laatste speelronde wist ik na een remise tegen Jan Kat het clubkampioenschap 

binnen te halen. Dit na een zeer spannend competitieverloop. Het moet gezegd, vorig jaar was dus 

geen incident, ik werd toen tweede achter de toen superieure Kees Lute.  

Ik mag me dus toevoegen aan een illustere rij van kampioenen, waarvan er in de poule van 2017 - 

2018 7 meededen (R.Spier, K.Lute, R.Nieuwenhuizen, P. van Straten, A. Lansbergen, J.Kat en 

R.Brinkman.)  

Dit seizoen leek het er lang op, dat ik ook weer op weg was naar een tweede plaats, ondanks een 

goede start van 3.5 uit 5. Ook Roel Spier had weer zijn vorm goed te pakken en nam de leiding, in 

ronde 6 kon ik Roel voorbijgaan, als ik ons onderlinge duel won. Lange tijd ging het goed, maar op de 

valreep ging ik vlak voor de beslissende zet door mijn tijd en kwam Roel steviger op de eerste plek en 

was op weg naar verlenging van zijn titel uit 2005.   

Via een prima reeks, winst op Remmert Brinkman en Aad Lansbergen en remise tegen Peter van 

Straten bleef ik in het spoor van de leider. De laatste 2 ronden waren zeer spannend, ook al omdat 

door de geringe onderlinge verschillen ook Remmert en Aad nog in de race waren voor het 

kampioenschap.  

De voorlaatste ronde kon Roel tegen Jan de Boer zijn titel veilig stellen door te winnen, de 

berichtgevingen rond hun bord gaven duidelijk winstkansen aan voor Roel. Ik speelde remise tegen 

Ruud Nieuwenhuizen en mocht hiermee mijn handen dichtknijpen, het was nu wachten op Roel 

tegen Jan, die zich een taaie tegenstander toonde. Aan de bar hoorde ik even later, dat het daar toch 

remise was geworden, dat betekende dat we de laatste ronde ingingen met ongeveer 30 punten(!) 

verschil tussen nummer 1 t/m 4. Respectievelijk Roel, Gert-Jan, Aad en Remmert.  

De laatste ronde bracht de beslissing. Remmert verloor van Peter van Straten en was uit de race. 

Vrijwel gelijktijdig werd bij Aad Lansbergen-Ruud Nieuwenhuizen en Jan Kat Gert-Jan Teer remise 

gemaakt, dus was het wachten op de partij tussen Jeroen Kramer en Roel Spier. Jeroen wist zijn 

stelling goed te ontwikkelen en gaf zijn behaalde voordeel niet meer weg, en won van Roel.  

Na de berekeningen van Kees Lute, kwam ik met een voorsprong van 4 punten op  Aad lansbergen 

als clubkampioen uit de koker. Niet verwacht, toch verkregen.  

 

 

Blik van de voorzitter (Roel Spier) 

Het einde van het seizoen is daar.  

U leest de 5e uitgave van het clubblad, van het seizoen. 

Interne competitie 

De kampioenen zijn bekend! (zie elders de detailinformatie) 

Externe competitie 



  

Het tweede viertal is kampioen geworden! Mannen, gefeliciteerd! 

Door een veranderende competitie opzet is het mij niet duidelijk in welke klasse Assendelft 1 gaat 

terecht komen.  

Jeugdafdeling 

Bij de jeugd groeit het aantal leden, maar er is nog ruimte voor een aantal leden. 

Het seizoen is afgesloten met het maken van (proef)examens. 

Nieuwe leden? 

Weet u (lezer(es) van dit blad) nog iemand, die in clubverband, wil gaan schaken, informeer 

hem/haar eens over Schaakvereniging Assendelft. 

Indien u zelf interesse heeft, dan kunt u (vrijblijvend) elke maandagavond vanaf 20.00 uur een kijkje 

komen nemen tijdens onze wekelijkse clubavond. De locatie is “De Dorpstaveerne”, Dorpsstraat 350 

Assendelft. (Het schaakseizoen is van september tot en met april/mei.) 

AVG 

AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet is van kracht en 

per 25 mei 2018 staat op het niet naleven van de wet een boete van maximaal 20 miljoen euro! 

Wij willen een administratieve rompslomp voor onze kleine vereniging voorkomen en zijn bezig met 

een gepaste aanpak. 

Afsluiting seizoen 

Het seizoen bij de senioren is beëindigd met een speciale avond. Dit is een traditie geworden. 

Vier teams streden voor wat zij waard waren. Ikzelf zat in een team met Kees Lute. Een van de 

opdrachten was het beantwoorden van vragen. Resultaat acht letters en van die letters moest een 

schaakterm worden gemaakt. Na twee letters, in ons team, een n en een n, riep Kees het antwoord. 

Ons verbaasd achterlatend en iets te hard waardoor een ander team ook gelijk het antwoord wist. 

Een geslaagde avond, met dank aan de organisatoren Jan Beekman en Gert-Jan Teer! 

WEB-site 

De actuele informatie (uitslagen laatste avond en bijgewerkte stand) is te zien op onze site. 

www.schaakclubassendelft.nl 

Kijk regelmatig! Mist u wat? Wat vindt u van het nieuws? Laat het weten. 

Het is goed om te horen dat het bekeken wordt en mogelijk kunnen wij een aanpassing doen, indien 

er iets mist. 

Een viertal leden werkt aan een nieuwe versie van de WEB-site. Met recentere WEB-site software. 

Twitter 

Af en toe plaats ik een tweet over onze Schaakvereniging op Twitter. Ook op de hoogte 

blijven? Volg mij en de berichten verschijnen:. 

https://twitter.com/roel_spier 

http://www.schaakclubassendelft.nl/
https://twitter.com/roel_spier
https://www.google.nl/search?biw=1680&bih=933&tbm=isch&q=logo+twitter+jpg&sa=X&ved=0ahUKEwim3qjvsuzPAhVLLcAKHcFBBf0QhyYIHg


  

 

Antwoorden Hersenkraker 
Antwoorden: 

 2. Ke7 Tg1! 3. d8D Te1+ 4. Kd7 Td1+ wordt remise. 

 2. Kd5 Tg1! met als volgende zet van zwart Td1 wordt ook remise. 

 2.Ke5! wint, maar wit moet nauwkeurig spelen. 

 

Competitie seizoen 2017 – 2018 

Intern (Kees Lute) 

Voor Roel Spier duurde het seizoen precies een ronde te lang, door verlies tegen Ruud 

Nieuwenhuizen en Jeroen Kramer zag hij het kampioenschap aan zijn neus voorbijgaan. 

Remmert Brinkman wilde het onderste uit de kan halen in zijn partijen tegen Gert-Jan Teer en Jan de 

Boer, maar dat liep verkeerd af. Eigenlijk had hij in de laatste ronde tegen Ruud Nieuwenhuizen 

moeten spelen, maar door onoplettendheid (eerder in het seizoen) van de wedstrijdleider kreeg hij 

een andere, niet minder ervaren tegenstander. 

Aad Lansbergen kwam nog sterk opzetten met winst op Jan Kat en René Spruit, maar de laatste twee 

ronden bleek remise het hoogst haalbare. 

Gert-Jan Teer leek op een tweede plaats af te stevenen, maar enkele gedegen remises bleken 

voldoende voor zijn eerste clubkampioenschap. 

 

De eindstand in groep 1: 

 

  

Schaken is en blijft een geluksspel (J.H. Donner). 

In de tweede groep werd Casper Coco met afstand “the best of the rest”. 

In de laatste ronde zou een remise tegen Daan Noë nog roet in het eten kunnen gooien, maar dat 

gebeurde niet, tot opluchting van de wedstrijdleider. 

Ab Visser en Hans Kuijper mochten deze avond strijd leveren om de derde plaats. 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc

1 G.J. Teer 433.5 60 11 4 6 1 64

2 A. Lansbergen 429 59 11 5 4 2 64

3 R. Spier 415.5 58 11 4 5 2 59

4 K. Lute 396.5 57 10 3 6 1 60

5 J. Kat 389.5 56 10 4 4 2 60

6 P. v. Straten 387 55 10 3 5 2 55

7 R. Brinkman 376 54 11 5 2 4 55

8 M. Bood 356.5 53 14 5 4 5 50

9 R. Nieuwenhuizen 350.5 52 8 2 5 1 56

10 J. de Boer 310 51 10 3 3 4 45

11 J. Kramer 302.5 50 13 2 4 7 31

12 R. Spruit 145 49 13 1 2 10 15



  

 

De eindstand in groep 2: 

 

 

APK nieuws (Ab Visser) 
Hallo schaakvrienden, 
 
Even een berichtje uit het trainingskamp. 

Met een aantal clubleden proberen we hier te overzomeren van de schaakclub. 

Tot diep in de nacht wordt hier gewoon door geschaakt op maandagavond. 

 

Door middel van verschillende toernooi vormen en speeltempi worden we voorbereid voor het 

tweede helft van het jaar voor de periode kampioenschappen en natuurlijk ook voor het nieuwe 

seizoen 2018-2019. 

We hebben inmiddels 3 prachtige periodekampioenen: Hans Kuyper, Daan Noë en Ries van 

Raaphorst. 

Alle drie zijn zeer ervaren en hebben meerdere malen gestreden voor de titel: Algemeen Periode 

Kampioen. 

 

Nu is het zaak om nog 3 periode kampioenen te vinden voor de grote finale in december. 

Nr. Naam Punten Wrd Gesp Gew Rem Verl Perc

1 C. Coco 3 60 14 11 3 0 89

2 D. Noë 2 59 13 7 2 4 62

3 A. Visser 1 58 11 5 1 5 50

4 J. Kuijper 0 57 14 6 1 7 46

5 F. Rijkhoff 462.5 56 11 4 4 3 55

6 R. Douwes 383.5 55 9 4 2 3 56

7 R. v. Raaphorst 378.5 54 6 5 1 0 92

8 K. van ’t Veer 363 53 13 3 5 5 42

9 J. v. Weelden 330 52 11 2 4 5 36

10 D. Spier 296 51 5 4 0 1 80

11 A. Grin 295 50 11 3 1 7 32

12 J. Beekman 264.5 49 6 3 1 2 58

13 C. Boekhout 261 48 13 2 3 8 27

14 P. Bijl 249.5 47 6 1 4 1 50

15 R. Nino 225.5 46 11 1 3 7 23

16 W. de Jonge 140 45 2 1 0 1 50

17 B. Hoffman 113.5 44 2 0 1 1 25

18 J. Bulder 110 43 5 0 1 4 10

19 M. Gelok 84 42 0

20 R. Heijne 81.5 41 0

21 J. Teer 80.5 40 0



  

We starten weer in september, dus er is nog tijd om te oefenen, lessen te volgen, partijen na te 

spelen, hersenkrakers op te lossen, YouTube filmpjes te bekijken en dus beter te worden dan je al 

bent.. 

 

Doe je best een zorg dat je ook eens een periode kampioen wordt. 

Maar nu nog even vakantie vieren. 

Geniet er van, maar vergeet niet het schaakbord er een keer bij te pakken! 

 

Tot achter het schaakbord. 

 

NHSB ratinglijst 

Door op de naam te klikken, krijg je de statistieken van die speler te zien. 

Stand per 1 mei 2018 

 

 
Naam lidnr rating verschil 

1 C.N.A. (Kees) Lute 6244590 1845 -6 

2 P. (Peter) van Straten 6202471 1798 22 

3 R. (Rudi) Nieuwenhuizen 7195705 1692 14 

4 R. (Roel) Spier 7514166 1662 -17 

5 A. (Aad) Lansbergen 6238694 1659 -35 

6 J. Teer 7737301 1639 = 

7 G.J. (Gert-Jan) Teer 7906272 1607 -12 

8 M. (Melle) Gelok 8255665 1601 -12 

9 R. (Remmert) Brinkman 7210335 1601 -28 

10 J. (Jan) Kat 5953013 1582 13 

11 R. Spruit 7906261 1516 = 

12 R. Douwes 7655923 1492 13 

13 J. (Hans) Kuijper 7516014 1420 -22 

14 P.M.R. (Ries) van Raaphorst  8062538 1379 = 

15 A.H. (Ab) Visser 7516003 1372 13 

16 J. (Jan) de Boer 8453610 1351 -41 

17 C. (Casper) Coco 7948534 1308 29 

18 B. (Bart) Hoffman 8377710 1224 28 

19 D. (Don) Spier 7991049 1218 = 

20 J. (Jan) van Weelden 7644450 1181 -6 

21 A.M. (Fons) Rijkhoff 8454952 1175 -14 

22 C. (Cees) Boekhout 8702023 988 64 

 

https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6244590&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6202471&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7195705&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7514166&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6238694&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7737301&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906272&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8255665&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7210335&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=5953013&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7906261&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7655923&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516014&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8062538&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7516003&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8453610&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7948534&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8377710&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7991049&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7644450&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8454952&listid=126
https://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8702023&listid=126


  

Jeugd (Remmert Brinkman) 

Algemeen clubkampioenschap 
De strijd om het clubkampioenschap was dit jaar zeer spannend te noemen. Het verschil in punten 
tussen de beide Wouters, Ömer en Rik was zo gering dat iedereen nog kans had op de titel. Omer 
verloor van Sjoerd en ook Rik morste wat punten, zodat uiteindelijk Wouter Brakenhoff en Wouter 
de Jonge bovenin eindigden. In een onderlinge partij trok Wouter de Jonge aan het langste eind en 
werd daarmee algemeen clubkampioen van het seizoen 2017-2018.   

Verder valt viel op dat Sjoerd, ondanks het feit dat hij nog maar een half jaar lid is, een mooie 
eindscore heeft weten te behalen. Vlak hierachter eindigde Milena en Noha. 
 

Diploma’s 
Eind mei was het zover: er werden examens afgenomen door examinator Chris de Saegher. Nadat  
eerder nog werd geoefend met een proefexamen moest nu in een uur tijd pakweg 20 vragen over 
uiteenlopende onderwerpen worden beantwoord. Ondanks het warme weer verliep het gunstig voor 
de meeste deelnemers. Geslaagd voor: 
Stap 1: Rik, Daan, Sjoerd en Milena; 
Stap 2: Dax; 
Stap 3: Wouter B. en Wouter J.  
 

Schaakregel 
Een van de regels met schaken is dat als je een stuk aanraakt je verplicht bent om er mee te zetten. 
Dat betekent dat je dus vooraf goed moet bedenken of de zet die je in gedachten hebt wel de juiste 
is. Eenmaal gezet en losgelaten houdt in dat de zet niet meer kan worden veranderd. Heb je wel het 
stuk aangeraakt, maar nog niet losgelaten dan kun je je zet die je tevoren hebt bedacht nog 
veranderen. 
Voor degene die in stap 1 en 2 zitten wordt bovenstaande regel niet strikt gehandhaafd. Probeer wel 
telkens eerst goed van tevoren na te denken. Als het te vaak gebeurt dat stukken worden aangeraakt 
zonder er meer te zetten dan kan de wedstrijdleider je toch verplichten om het eerst aangeraakte 
stuk te zetten. 
 

Promotie activiteiten 
In het kader van ledenwerving werd mee gedaan met de activiteiten dag van basisschool de Meander 
en werd meegedaan met Koningsdag (Kerkbuurt). Beide optredens trokken redelijk wat 
belangstellende kinderen en hopelijk levert dit in de toekomst nieuwe leden op. 
 

Les op de laptop 
Komend seizoen zal er in aanvulling op het normale lesprogramma meer les worden gegeven op een 
laptop. Het is dan mogelijk om nog beter en meer te oefenen. 
Oproep: wij kunnen nog enkele laptops gebruiken. Indien er leden/ouders zijn die nog een, niet meer 
in gebruik zijnde, laptop hebben en deze willen schenken dan horen wij dit graag.   

 

Afsluiting 
Wij wensen iedereen alvast een prettige vakantie toe. Het nieuwe seizoen begint op maandag 3 
september 2018 met de prijsuitreiking en simultaanwedstrijden tegen de prijswinnaars. 
 

  



  

Nieuwe leden 
De jeugd kan wel een aantal nieuwe leden gebruiken. Weet u nog een buurjongen/-meisje, 

kleindochter/-zoon, neefje, nichtje, promoot het schaakspel. Het is een intrigerend spel voor de 

jeugd. 

 

Stand na 14 mei 2018 

 

 

1. Wouter de Jonge 
341 

KAMPIOEN!!! 

2. Wouter Brakenhoff 318 

3. Rik v/d Akker 252 

4. Omer Yilmaz 207 

5. Sjoerd Grootes 199 

6. Milena Lashchenko 176 

7. Noha Belloum 169 

8. Eniz Ayyildiz 155 

9. Daan v/d Akker 150 

10. Twan Snijders 144,5 

11. Onur Kandemir 139,5 

12. Dax Tjalsma 131 

13. Jaro Blanca 108,5 

14. Luke Reijnders 86 

15. Alon Ezra 82 

16. Damian Blanca 76,5 

17. Tygo Verdikt 58,5 

18. Sven Smorenburg 46 

19. Mare Schuler 38 

 


