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Op 25 mei was het weer spannend voor veel van onze jeugdleden. 

Negen kinderen waren klaar om examen te doen in de stap waar 

ze het hele jaar training in gehad hadden. Onder toezicht van 

KNSB gecommitteerde Ton Wouters, moesten de kinderen 22 of 

24 opgaven maken. Het was die dag erg warm geweest, dus het 

klimaat in het zaaltje was nogal drukkend. Maar de kinderen 

lieten zich er niet door afleiden en gingen geconcentreerd aan het 

werk. 

 

Stap 1 

Voor stap 1 waren er twee kinderen die op examen mochten. Edine Remmers kwam 

uiteindelijk net een puntje tekort en mag het in de herfst nog een keer proberen. Marnix 

van Tol deed het prima. Hij haalde een 7,5 en gaat naar stap 2. 

 

Stap 2 

Vier kinderen uit stap 2 gingen op examen. Stefan Fransen, die volgend jaar gaat stoppen 

met schaken, wilde toch nog graag examen doen voor stap 2. Hij had natuurlijk wat minder 

geoefend de laatste weken en misschien daardoor kwam hij net één goed antwoord tekort. 

Goede cijfers waren er voor Stein van Tol en Jeromy van Gennip. Beide haalden een 8. Nog 

beter verging het Ibo Schuring. Hij is helemaal klaar voor stap 3, hij behaalde een 9! 

 

 

Stap 3 

De ervaring leert dat stap 3 een moeilijke stap is voor de 

kinderen. De meesten doen er langer dan een jaar over om 

deze stap te halen. Kersverse clubkampioen Etienne Rutten 

haalde het net met een 6 en mag volgend jaar samen met 

Christel van Diepen, die een 7 haalde, naar stap 4. 

 

Stap 5 

Chiel Koster had enorm veel opgaven geoefend als voorbereiding voor zijn stap 5 examen. 

Dat deze talentvolle jongeman niet alleen achter het bord, maar ook achter het boek goed 

presteert, blijkt wel uit het feit dat hij een 9 haalde voor zijn examen. Ik denk dat maar 

weinig senioren dit hem na zouden doen in de bedenktijd die er voor staat. 


