Verslag BJK 2022
Van 10 tot 16 april in Floreal
Blankenberge

De deelnemers (vlnr): Maya Burssens, Robbe Tempels, Lander Beuseling, Mardoek Thienpondt (coach), Luka
Plomp, Oscar Vandermeulen, Oskar Beuseling, Mateo Plomp, Victor Coorevits (niet op foto)

Op zaterdag 9 april 2022 vertrokken we met twee volgeladen wagens naar
Blankenberge, om voor het eerst sinds 2019 nog eens te genieten van een
normale editie van het BJK. Alhoewel normaal was het niet echt, het was voor
het eerst zonder Nicole en Rudy, dus écht normaal zou het niet worden, maar
met de tips die we van hen kregen probeerden we er alles aan te doen om er
voor de kinderen een leuke week van te maken. Gelukkig konden we rekenen
op de jarenlange BJK-ervaring van Mardoek om de voorbereidingen en
analyses te verzorgen en ook de rol van coach en mentor op zich te nemen.

Luka (B12) begon bijzonder sterk aan het toernooi met 2,5/3. Daarna
volgden drie moeilijke partijen en stond hij na zes ronden op 3/6. Door
zijn volgende twee ronden te winnen, kwam hij op de dertiende plaats te
staan en had hij net als zijn broer een mooie uitgangspositie in de laatste
ronde. Jammer genoeg kwam hij in een wat onbekende opening terecht
en moest deze partij aan de tegenstander laten. Met als eindresultaat 5
uit 9 behaalde hij een verdiende zestiende plaats in zijn reeks.

Bij Victor (B12) wou het aanvankelijk niet echt goed lukken. De B12 is
natuurlijk een sterke reeks als je nog maar in stap 2 zit, de meesten zitten al in
stap 3 of zelfs hoger. Het duurde dan ook tot ronde 7 voor het eerste punt. Maar
hij kon wel afsluiten met een mooie 2,5/3 en heeft opnieuw veel zin in schaken.

Oskar (B12) begon wat onwennig aan zijn eerste deelname aan een BJK, met
een half puntje in de eerste vier rondes scoorde hij onder zijn niveau. Maar hij
herpakte zich, en hoe! Het tweede deel van de week scoorde hij 4/5. Afsluiten
deed hij met winst in de 9de ronde tegen een speler met 1357 elo! Met 4,5/9
mag hij terugblikken op een geslaagd tornooi.

Voormalig Belgisch kampioen bij de B10, Mateo (B14), begon uitstekend met 2
uit 2. Toen werd hij tegen toernooifavoriet en uiteindelijke winnaar Maxime
Hauchamps geloot. Die bleek met meer dan 2000 ELO een maatje te groot. Na
vervolgens een remise en een verliespartij stond Mateo op 2,5/5. In de volgende
drie ronden speelde Mateo sterk en pakte nog eens 2,5 punten bij, waardoor hij
met ingang van de laatste ronde een goede uitgangspositie had om in de top 10
te eindigen. Helaas was de tegenstander zeer goed voorbereid. Mateo eindigde
knap op plaats 20 met 5/9.
Oscar (B16) had zich goed voorbereid op dit BJK. Hij speelde
voortdurend mee in de subtop en kreeg maar liefst vier
tegenstanders van +1800 te verwerken. Op zich al een prestatie
als eerstejaars in deze zware reeks. Hij wist echter te stunten door
een speler met 1968 ELO van het bord te spelen. Ondanks deze
loodzware paringen viel hij met 5,5/9 toch in de prijzen met een
mooie 15de plaats. Met een TPR (tornooiprestatierating) van 1622
is hij ook de beste Mercateller op het tornooi.

Lander (B14) kende een moeizame start - corona zette de
schaaktornooien te lang op een laag pitje - met pas in de 4e ronde een
eerste overwinning. Daarna zorgde hij toch nog voor een knaller door zijn
laatste drie partijen op rij te winnen. Met dank aan de voorbereiding bij
Mardoek voor de laatste partij! Met terechte trots kon Lander terug naar
huis gaan met een 4/9.

Robbe (B18) speelde in de zwaarste reeks en moest bijna elke ronde
opboksen tegen tegenstanders die op papier sterker waren. Hij bereidde
zich wel telkens goed voor, maar het duurde tot ronde 5 voor dit verzilverd
werd met een overwinning. Daarna ging het erg goed met 3,5/4. Jammer
dat de laatste ronde net iets te snel werd gespeeld, maar met 3,5/9 scoort
hij wel beter dan verwacht.

Na een mooie tweede plaats op het BJK van 2021 was Maya (G14) dit jaar
het hoogst genoteerd en dus de gedoodverfde titelkandidate, hetgeen voor de
nodige zenuwen zorgde. Na een remise in ronde 4 tegen haar naaste
concurrente beloofde het nog spannend te worden. Maya hield het hoofd koel
en verloor geen enkel punt meer, terwijl haar tegenstandster nog 4 remises
moest toestaan. Maya loste de verwachtingen in en won met een ruime 2
punten voorsprong op de tweede.

Wat vonden de deelnemers zelf van het BJK?
Ik twijfelde eerst wat om mee te gaan
omdat ik dacht dat het zonder Nicole &
Rudy in het honderd zou lopen, maar ook
al was het “anders”, toch verliep alles vrij
vlotjes en ben ik fier op de behaalde
resultaten.
Mardoek

Ik vond Mardoek zijn analyse en
hulp bij de voorbereiding leerzaam.
De sfeer was top en het was leuk
om samen naar de live partijen te
kijken en te zien hoe andere zich
door de week hebben verbeterd.
Oscar
Een onvergetelijke week aan zee! De
groepssfeer zat goed, het eten was
lekker en door de analyses van Mardoek
ben ik een betere schaker geworden.
Fijn dat er altijd geschaakt kon worden in
het grote appartement. Ook het
voetballen tussendoor was heel plezant.
Mateo

Ik vond het BJK heel leuk want
ik heb veel bijgeleerd en was
een leuk moment, een paar
nieuwe openingen geleerd. Het
toernooi zelf ging niet goed
maar volgend jaar zal het beter
:
gaan hoop ik.
Robbe

Ik vond het heel leuk en ik kijk
al uit naar volgend jaar. Maar
het allerleukste was natuurlijk
de snoepboer, die op ons
appartement langskwam met
een snoepje, af en toe.
Oskar

De sfeer was bij alle
deelnemers erg goed. Fijn dat
er in het grote appartement
altijd iemand was om tegen te
schaken of te praten. Tof dat
Pieter steeds iets vegetarisch
had voorzien.
Maya
Het was zeer leuk in
Blankenberge. Het eten was
lekker en we deden veel leuke
dingen zoals schaken - natuurlijk , springen van de duinen, graven
op het strand en voetballen. Ik kijk
al uit naar volgend jaar.
Lander

Wil je ook weten wie die geheimzinnige snoepboer is?
Kom dan volgend jaar gewoon mee naar zee 😉

Ik vond het een superleuke week.
Lekker eten, veel schaken en veel
spelen met andere kinderen. Het
toppunt van de week vond ik samen
naar zee gaan om dammen en sluizen
te bouwen. Het leek ook of we met alle
Mercatellers één grote familie waren die
samen aten en samen plezier maakten.
Luka

Nevenactiviteiten & sfeerbeelden
Naast het klassieke tornooi was er dit jaar ook ruimte voor een Blitz, een doorgeefschaak,
verschillende workshops én stond het vrouwenschaak centraal met de komst van GM Judith Polgar,
de beste schaakster ooit. Ze gaf een signeersessie, een masterclass en speelde simultaan tegen 27
meisjes. (Haar komst naar Blankenberge haalde het VTM-journaal van 16 april)

Maya met Judith Polgar

Het serieuzere werk ...

Pannenkoeken !!!

De befaamde Mardoek-omelet

Verbroedering met de vrienden van LSV-Chesspirant

Slotbedenking
Kort en bondig: de afwezigen hadden ongelijk.
Afspraak volgend jaar van 19 tot 25 februari 2023 in de Floreal.
U komt toch ook?

Wil je ook zo’n coole hoodie en/of T-shirt? Nu uit voorraad leverbaar !!!

