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“1 x goud – 2 x zilver – 3 x brons – 4 x bravo 
voor elke KGSRL deelnemer aan dit BJK2017 tornooi !”

Met 18 jeugdspelers van de club werd er dit jaar gestreden voor een podiumplaats.
En we mogen opnieuw tevreden zijn met de behaalde resultaten. De mooie gewonnen partijen waren
een moment van glorie voor velen, de verloren partijen een sein om ervan te leren en het de 
volgende keer beter te doen.

Categorie Boys U10   (58 deelnemers)
Jeugdspelers: Elias De Reese (7,5/9) – Amir Zouaghi (6/9) – Victor Vandermeersch (4/9)

Voor Victor, cursist stap 2, was het de eerste keer dat hij meedeed aan zo een groot tornooi en wat 
zijn we terecht fier op hem! Zo begon hij zijn tornooi met maar liefst 3/6! We zagen hem werkelijk 
groeien in zijn manier van spelen. Top! Hij kreeg er maar niet genoeg van en zo speelde hij zelfs mee 
tussendoor op een debutantentornooi in Deinze om zijn opgedane kennis daar eens uit te proberen, 
met mooi resultaat (2de plaats !). Maar hoge bomen vangen veel wind en vanaf R7 kwam hij op de 
hogere borden terecht en kon dan nog maar 1 puntje meer sprokkelen.
Elias en Amir kunnen we ondertussen al habitués van het BJK noemen.
Na ronde 5 stonden beide spelers aan de top van het klassement: Amir schoot als een pijl uit een 
boog vooruit met 5/5, gevolgd door Elias met 4,5/5. Ronde 6 moesten ze onvermijdelijk elkaar 
bekampen en benutte Amir zijn winstkansen niet.
Vanaf R6 ging het licht jammer genoeg uit bij Amir. Bij Elias wakkerde het lichtje vanaf dan plots aan. 
Tot en met de laatste ronde was het tandengeknars wie van onze 2 jongens het podium gingen 
halen… : beiden of geen van beiden of één van de twee?
R9 is voor elk van de jeugdspelers altijd een vreemde ronde. Voor Amir was dit een partij waar hij 
zeker van zal leren. Elias heeft een mooie partij gespeeld en kwam zo op een knappe 3de plaats 
terecht. 

Een ontspannen Amir   Victor supergeconcentreerd     Elias op podium (rechts)
voor het bord                                 

Categorie B U12 (63 deelnemers)
Jeugdspeler: Igor Vanduyfhuys (6,5/9)

Igor begon zijn tornooi zeer goed, maar in ronde 4 kwam hij uit tegen Daniël Dardha (ELO 2127!), de 
latere winnaar en verloor de partij. Vanaf dan was het zowel in klassement als in resultaten een jojo-
effect: R5 werd gewonnen tegen Jolan Debucke (die 2de werd), R7 werd verloren tegen Lars Vanhee, 
R8 won hij dan tegen Leon D’Haenens om uiteindelijk een mooie eindsprint te maken naar R9 om een
winst te halen en zo de 3de plaats op het podium te bereiken. Na ronde 7 werd Igor van de 3de plaats 



gekatapulteerd naar de 11 de plaats, maar hij baande zich opnieuw geleidelijk aan een weg naar 
boven door de laatste 2 partijen te winnen.

Igor op podium!(rechts)

Categorie Girls U12   (16 deelnemers)
Jeugdspelers: Leen Deleu (6/9) – Ellen Deleu (5,5/9) – Karen Deleu (5/9)

Voor de 4de keer namen de zusjes Deleu deel aan dit alsmaar groter wordende toernooi. De 
verwachtingen lagen niet hoog. De hoop en de vechtlust daarentegen waren aanwezig. Hier 
onthouden we vooral de knappe overwinning tegen de BJK-kampioene G12 van dit jaar: Leen vs. 
Karina Gulieva (Geraardsbergen) Leen wint na een tactisch eindspelfoutje van Karina en Leen 
werkte het eindspel mooi af.
Ellen speelde een mooie partij tegen Luna Morote (4de plaats) en won deze partij.
Karen verloor nipt van Tyani in het eindspel, maar er zat meer in. (een partijtje om van te leren)
Leen behaalde terecht een 3de plaats dit jaar.
De Deleu-sisters namen voor de 4de keer een BJK-trofee mee naar huis.

De 3 sisters Deleu in actie      Leen Deleu fier op het podium! 
                      
Categorie B U14   (65 deelnemers)
Jeugdspelers: Vanhoucke Kobe (5/9) – Sleypen Maxim (4,5/9) – Vanduyfhuys Ilja (4,5/9) – Wilmsen 
Thibault (4/9) – Traest Alexander (4/9)

Na ronde 2 verdacht ik de mama’s van onze jeugdspelers ervan dat ze vreemde kruiden in hun eten 
hadden gedaan. Ze speelden de pannen van het dak met mooie partijen! Zo behaalden zowel Kobe, 
Maxim als Thibault: 1,5/2 en Ilja en Alexander volgden op de helft van de punten.
Maxim zijn toernooi kon niet meer stuk: met overwinningen in R2 tegen sterkere spelers Ramin en in 
R5 tegen Maxime De Braeckeleer en in R6 tegen Arne kan hij terugblikken op een méér dan geslaagd 
toernooi. Ook hier gebeurde het onvermijdelijke en de speling van het lot: de jongens moesten het 
veel tegen elkaar opnemen met wisselende resultaten:
R4 : Kobe vs. Maxim ½ - Kobe vs. Alexander 1-0 en het duel tussen Alexander en Thibault werd mooi 
uitgevochten tot een remisepartij. Flink dat jullie zo streden voor elk puntje jongens. Super.



Ilja behaalde vooral tegen Collignon Clement in R7 een mooi gewonnen partij en in de eindspurt R9 
een remise tegen Thibault Foissey. Hij kreeg ook de prijs van de mooiste partij van categorie B U14 !

Maxim Sleypen in volle concentratie               Alexander en Thibault klaar voor de strijd!

Ilja neemt tijd voor zorgvuldige notatie  Een ontspannen Kobe vóór begin partij

Categorie G U14
Jeugdspeler: Marie Dgebuadze (7/9)

Marie moest enkel de duimen leggen in R4 tegen Juliette Sleurs en in R7 tegen Ines Dellaert. Telkens 
opnieuw vocht ze terug met een mooie 2de plaats tot gevolg. Proficiat Marie.

Marie op podium (links)

Categorie B U16   (56 deelnemers)
Jeugdspelers : Talin Lootens (2/9)

Je moet het maar doen. Al voor enkele jaren speelt Talin mee in een groep jeugdspelers waar de elo 



rating tussen de 1600 en 2000 bengelt. Aan partij ervaring heeft Talin(stap 4) nog heel wat in te halen 
natuurlijk, maar telkens met de glimlach blijft hij ervoor gaan. In ronde 9 haalde hij het beste van 
zichzelf naar boven door een mooie winstpartij te spelen. Proficiat Talin.

Categorie G16 (12 deelnemers)
Jeugdspeler: Sabine Maebe (4/9)

Na 4 rondes haalde Sabine een mooie 50% score. In ronde
7 won ze tegen Lise Decellier, een meisje waar 
ondergetekende met moeite een remise tegen haalde op 
blitz. Na ronde 8 stond Sabine maar liefst op de 6de plaats 
in het klassement! De 9de ronde mocht Sabine het echter 
opnemen tegen Annelies Vitharana (2de plaats)(zie foto) 
en ze verloor deze partij. Hier en daar zagen we partijen 
van Sabine waarin er méér in zat en waar Sabine opnieuw
veel van leerde.

Categorie BG U18 (43 deelnemers)
Jeugdspeler: Lee Lauwereys (4/9)

Ook hier speelt Lee mee in een aartsmoeilijke reeks, met mooie individuele resultaten die gerust op 
zijn palmares mogen staan. Zo speelde hij de eerste ronde een remise tegen Christiaan Beukema en 
ronde 2 een remise tegen Aguilar Adriano. Vanaf dan ging het even bergaf, maar vooral de laatste 4 
rondes haalde hij een score van ¾ ! Vooral de zwarte kleur is Lee zijn kleur geweest dit tornooi. Met 
de witte kleur een nieuwe strategie bedenken, Lee ?

Categorie BG U20: 
Jeugdspelers: Daria Vanduyfhuys (4,5/9) en Ayla Vincent (4/9)

Daria, die opteerde voor deelneming in 3 leeftijdsreeksen hoger, speelde een mooie remise tegen 
Quinten Ramacker (ELO 2018) en won tegen de Luxemburgse Blond Hanten Elsa. Zij behaalde een 
mooie 1ste plaats bij de meisjes.
Voor Ayla werd het haar laatste BJK en startte het tornooi minder goed. Maar Ayla is een vechter en 
behaalde de volgende 4 rondes maar liefst 3,5/4! De laatste ronde was een beetje een opdoffer voor 
Ayla. Ook hier zat er meer in. Toch een mooie 2de plaats voor haar !

Ayla in volle concentratie                                                                                                                                        



Slotbeschouwing

Bedankt aan alle ouders voor de 
begeleiding de afgelopen week.
Aan onze schakende kinderen een 
mooie (schaak) pluim. Aan Yves, Nouri,
Eric, Gwijde … voor de partij analyses.
Kortom : het was opnieuw een fijne 
week en als slot een mooie quote:

“You may learn much more from a 
game you lose than from a
game you win. You will have to lose 
hundreds of games
before becoming a good player”
(Jose Raul Capablanca)

Onze jaarlijkse algemene sfeerfoto met alle laureaten KGSRL!!


