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IN DE SPORTLIGHTS

Luca Wijnstra
In onze rubriek ‘In de
sportlights’ werpen
we elke vrijdag een
sportieve blik op een
sporter, vereniging of
vrijwilliger in de regio
Noordoost-Friesland.
Deze week aandacht
voor Luca Wijnstra.
DOKKUM Luca Wijnstra is met
zijn elf lentes een schaaktalent.
Volgende week reist hij af naar
Rijswijk om mee te doen aan het
Nederlands kampioenschap in
zijn leeftijdsklasse. En dat terwijl
hij nog maar twee jaar een serieus beoefenaar van de sport is.
„Vroeger speelde ik wel eens met
pake een potje, toen kon ik het
nog niet zo goed. In groep zes
vroeg ik aan mijn vrienden wat
zij in hun vrije tijd deden. Dat
was schaken, dat leek mij ook wel
leuk”, zegt Luca, die nu in groep
acht van de St. Bonifatiusschool
in Dokkum zit.
Luca meldde zich aan bij schaakclub De Donger. Hij was nog maar
een maand lid toen hij al mee
mocht doen aan het schaakexamen. Hoewel de voorbereidingstijd kort was slaagde Luca. „Ik had
wel talent”, zegt hij, en dat klop
ook wel, want hij werd ook nog
eens jeugdkampioen van de club.
Hij heeft al aan diverse toernooien meegedaan en was twee keer
deelnemer aan de Friese kampi-

Luca Wijnstra (in het geel) doet volgende week mee aan het Nederlands kampioenschap schaken. „Ik schat mijn kansen niet megagigantisch groot in.” Eigen foto
oenschappen. „Als ik vorig jaar
de laatste partij had gewonnen
dan was ik op basis van weerstandspunten derde geworden, ik verloor en werd zevende. Dit jaar
had ik tweede moeten worden,

maar ik verloor de laatste ronde
en werd daardoor derde.”
Omdat de beste drie naar het NK
gaan mag Luca zich volgende
week ook melden in Rijswijk. In
zeven wedstrijden, verdeeld over

drie dagen, moet hij zijn kwaliteiten laten zien in zijn leeftijdsklasse, de D-categorie. Luca schat zijn
kansen ‘niet megagigantisch
groot’ in, toch vindt hij het best
spannend.

Schaken is overigens niet de enige bezigheid van Luca. Hij voetbalt bij Be Quick in JO11-2 en
speelt gitaar. ■
Koos Molenaar

