
Tussen de mannen spelen is veel gezelliger 
 
RSB PK Dames - Voorbeschouwing 
 
 
Net als vorig jaar is het komende Persoonlijk Kampioenschap voor Dames van de RSB een 
tweestrijd tussen de tieners Sophia Thoma en Naomi Snikkers. Sophia haalde in 2008 een half 
puntje meer dan Naomi en verdedigt dus nu haar damestitel. In de aanloop naar het toernooi 
kruisen beide jongedames alvast de degens op papier in een voorbeschouwing. 
 
 

Sophia (links) en Naomi (rechts) speelden in Dieren alvast een opwarmertje 
 
 
Naam Sophia Thoma Naomi Snikkers 
Leeftijd 14 16 
Woonplaats Rotterdam Hendrik Ido Ambacht 
Schaakvereniging(en) Charlois/Europoort 

SV Lombardijen 
SV Sliedrecht 
Delftsche Schaakclub (DSC) 
D4 

Rating 1885 1895 



Hebben jullie al vaak tegen elkaar gespeeld? En wie won er meestal? 
Sophia: Nog niet zo vaak, de laatste keer was twee jaar geleden. Meestal won Naomi.  
Naomi: Volgens mij pas twee keer in totaal en ik heb allebei de keren gewonnen. 
 
Hoe schatten jullie de kansen deze keer in bij het PK? 
Naomi: Ik heb niet echt een doel gesteld, ik zie wel hoe het allemaal loopt. 
Sophia: Ik ook niet. Ik ga gewoon leuke partijen spelen en dan zie ik het resultaat wel.  
 
De kans is niet zo groot dat jullie nu tegen elkaar moeten spelen. Er zijn nu eenmaal veel 
meer mannelijke deelnemers. Is dat erg? 
Naomi: Toernooien met alleen maar meisjes zijn meestal niet zo leuk. Ik speel veel liever 
tussen de mannen. Dat is veel gezelliger. 
Sophia: Ik vind het ook niet erg hoor. Ik vind het leuk om tegen mensen te spelen die 
ik niet goed ken.  
 
Wat vinden jullie sterke punten van elkaar? 
Sophia: Ik ken Naomi’s speelstijl niet zo goed, maar volgens mij kent ze haar openingen heel 
goed, kan ze best goed aanvallen en is ze goed in trucjes.  
Naomi: Sophia geeft nooit de moed op, ook niet in verloren stellingen. Daardoor kan ze vaak 
nog goed wegkomen, ook als ze slecht staat. 
 
En van jezelf? 
Naomi: Dat mogen anderen beoordelen. 
Sophia: Ik speel best aanvallend en het klopt wat Naomi zegt: ik kan me goed terugvechten in 
een partij als ik niet zo goed sta.  
 
Ga je je op een speciale manier voorbereiden op het toernooi (bijvoorbeeld door partijen 
van andere deelnemers te bestuderen)?  
Sophia: Ik ga wat tactiek doen en ik kijk mijn openingen even door. Eigenlijk is dit voor mij 
gewoon een voorbereidingstoernooi voor het EK (van 30 augustus t/m 10 september in het 
Italiaanse Fermo, JZ). Het is belangrijker dat ik op het PK kan zien waar de puntjes nog op de 
i gezet moeten worden, dan dat ik hoog eindig. Ik zie het eigenlijk ook niet als een competitie 
tussen mij en Naomi. 
Naomi: Ik heb me al behoorlijk voorbereid, omdat ik de afgelopen tijd drie toernooien heb 
gespeeld. Dus ik ben aardig warmgedraaid. Voor mijn partijen doe ik altijd aan tactiek of ik 
kijk nog wat openingstheorie na. Partijen van andere deelnemers bekijk ik pas zodra ik weet 
tegen wie ik moet spelen. 
 
Wie denk je dat er deze keer kampioen zal worden bij de heren? 
Sophia: Ik denk Nathanaël Spaan. 
Naomi: Ja, die maakt veel kans. Maar ook Marc Schroeder. 
Ten tijde van het interview stonden titelverdediger Oscar van Veen en enkele andere sterke 
deelnemers nog niet op de deelnemerslijst, JZ. 
 
Jason Zondag 


