De Belgische Jeugdkampioenschappen in Blankenberge zijn afgelopen en dus tijd voor eiverslag.
Zoals gewoonlijk begin ik met de -8 en dan kunnen we starten met een ongelooflijke knaller. Hij had
in zijn laatste wedstrijd voldoende aan remise, maar nadat hij vrij snel een groot overwicht had
speelde hij voluit voor winst. Zo geeft hij met een vlotte zege nog meer kleur aan zijn titel. Alvast een
dikke proficiat voor Hugo die een mooie toekomst wacht.

Foto: Hugo staat terecht fier op het hoogste schavotje met naast hem 2 andere grote beloften Kaito Meysman en Simon
Mernier

Mateusz kon ook in schoonheid afsluiten en behaalde zo netjes de helft van de score. Daarmee
strandt hij rond de 30e plaats, maar als je weet dat hij nog maar in zijn 1e jaar bij de -10 zit, dan zit er
volgend jaar zeker meer in. Bovenaan het klassement was het zeer spannend waar beide leiders hun
wedstrijd wonnen en uiteindelijk Pjotr Cappan op scheidingspunten tot Belgisch kampioen werd
uitgeroepen.
Ook Milo speelde nog in zijn 1e jaar, maar dan bij de -12. Hij had al de helft van de punten voor de
laatste ronde en bleef de helft behouden met een remise. Hij heeft de voorbije week mooie dingen
laten zien en kwam tegen de toppers nog te kort. De grootste topper was natuurlijk Daniel Dardha
met al een rating van 2127 elo. Hij won zijn reeks dan ook overtuigend met 8,5/9.
Nadat Joppe al tegen verschillende sterkere spelers punten had kunnen pakken, moest hij in de
laatste ronde toch nog een nederlaag toestaan. Toch mag hij van een zeer geslaagd tornooi spreken
met 5/9 en vooral enkele mooie wedstrijden tegen toppers. Arne won wel zijn laatste wedstrijd en
komt daarmee naast Joppe in het klassement. De winnaar was niet favoriet Laurent Huynh, maar
Rune Liveyns. Kobus snoepte deze Laurent in de laatste ronde immers nog een half puntje af en weg
was de titel voor Laurent. Voor Kobus betekende dit een mooie 3e plaats als beloning.

Foto: Joppe speelde vaak op de hoge borden in goed gezelschap, zoals hier tussen toppers zoals Lev Akulov en Daniele
Muzzi

Thijs kon zichzelf niet meer opvolgend als kampioen bij de -16, maar mits wat meeval op de andere
borden was een podiumplaats zeker mogelijk. Natuurlijk moest hij zelf ook nog punten pakken, maar
hij deed zijn job door te winnen Theo Kolp. Meer dan een 4e plaats zat er uiteindelijk niet meer in en
hij was dan ook zichtbaar ontgoocheld. Zoals hij mij de avond voordien al zei was er voor hem weinig
verschil tussen een 4e plaats of laatste plaats. Een uitspraak van een echte winnaar.
Zo’n andere winnaar is Sterre die ook zwaar ontgoocheld was over zijn tornooi. Na heel wisselvallige
prestaties moesten we hem mentaal toch een beetje oppeppen om er de laatste wedstrijden nog iets
van te maken. Uiteindelijk behaalde hij toch nog 5,5/9, net als Matthias en Bjarne, die echter wel wat
moeilijker wedstrijden hadden en kunnen terugblikken op enkele mooie individuele prestaties.
Simon zorgde in zijn laatste ronde voor een zege die hem nog mooi een 4,5/9 bezorgde. Lars had het
soms wat moeilijker, maar mag volgend jaar nog steeds bij de -16 spelen en proberen beter te doen.
Op het eerste bord werd een onderling duel gestreden door de leiders Warre De Waele en William
Boudry. Met 200 elopunten meer was Warre de favoriet en dat werd ook omgezet in een
overwinning en de bijhorende titel.
Het was een grote verrassing dat Deon nog kon meestrijden voor de titel bij de -18 na een zeer
slechte start. Maar hij had blijkbaar het beste voor het einde gespaard en moest het nu opnemen
tegen de jarige leider Arno Sterck. Op bord 2 keek Tamer Ismail al vroeg tegen een kwaliteit
achterstand aan zodat de winnaar van het kampioenschap op het eerste bord gezocht moest
worden. Arno had echter genoeg aan een gelijkspel en na een iets betere stelling voor hem stelde hij
dan ook remise voor. Deon zag niet veel winstkansen, nam de remise aan en zag daardoor nog 2
spelers naast hem op de 2e plaats. Op basis van scheidingspunten kreeg hij echter de ondankbare 4e
plaats toegewezen.

Foto: Deon behaalde dan wel geen podiumplaats, maar met een zege tegen IM Nicola Capone zette hij toch een mooie
prestatie neer

Robbe zal zeker tevreden zijn, want ook hij behaalde net als onze meeste spelers de helft. Op basis
van zijn elo heeft dan ook zeker een goed tornooi achter de rug. Arnout daarentegen heeft net niet
de helft gehaald na een remise tegen een op papier veel zwakkere speler. Misschien zit zijn eerste
jaar aan de universiteit hier voor iets tussen, maar hopelijk lukt het volgend jaar beter bij de -20.
Bij de -20 bleef Anusavan zijn goede eindsprint verderzetten. Een ereplaats zat er niet meer in, maar
toch was deze wedstrijd ontzettend belangrijk. Zijn tegenstander was immers Louise Beukema die de
stand in het vrouwenklassement aanvoerde. Daar trok Anusavan zich niets van aan en hij voegde nog
een vol punt toe. Hierdoor eindigt hij met 5/9, maar zag zijn tegenstander de concurrentie nog
voorbijgaan. Sander kon ook nu helaas geen overwinning rapen, maar in zijn 2e en nu ook laatste BJK
heeft hij toch weeral wat ervaring opgedaan. In hun reeks werd Maarten De Vleeschauwer kampioen
met een sterke 8/9.
We keren dus voor het 2e jaar op rij met een kampioen naar huis. Maar toch zal bij sommige spelers
een dubbel gevoel heersen na enkele gemiste kansen. Andere spelers toonden dan weer het
potentieel dat ze hadden en al bij al kunnen we zeker tevreden zijn. De toekomst is verzekerd en
belooft ons nog mooie schaakprestaties van onze jeugd!
Bedankt voor de inzet van zowel jeugdspelers, begeleiders en ook ouders om deze resultaten te
kunnen behalen! Hopelijk inspireren we hiermee nog andere kinderen en kunnen we volgend jaar
met een nog grotere delegatie afzakken naar Blankenberge. Alle resultaten en informatie kan je
vinden op volgende link: http://www.bjk2017.be/nl/
Tot volgend jaar!!!

