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Slotwoord 
 
Kort en bondig: de afwezigen hadden opnieuw ongelijk.  
Afspraak volgend jaar tijdens het hemelvaartweekend van 9 tot 12 mei 2024. De locatie staat 
nog niet vast. 
U komt toch ook?  

 

Het echte mannenwerk 

“hands & brains” De onbetwiste “Croque Mardoek” 

weerwolven o.l.v. Dante Livebord volgen, schaken… of lezen 
… 

Bingo-avond o.l.v. Sibbel etenstijd! 
zoutwaterzwemmen 

         verjaardag Victor Coorevits 
minigolf o.l.v. Nele 

de MercatelQuiz 

 

 
Verslag BJK 2023 

 

Van 18 tot 25 februari in 
Floreal Blankenberge 

(krokusvakantie) 

 

 
De deelnemers (vlnr):  
 
Onderaan: Pieter Vandermeulen (begeleider/kok) 
Onderste rij: Kamiel Van Den Eeckhout, Lander Beuseling, Victor Van Damme Bricout, Dante Vieren. 
Midden: Mateo Plomp, Maya Burssens, Luka Plomp, Victor Coorevits, Hailey Vermeulen. 
Boven: Oscar Vandermeulen, Mardoek Thienpondt (hoofdcoach), Guy Burssens (coach-begeleider), 
Robbe Tempels, Oskar Beuseling 

 
Op zaterdag 18 februari 2023 vertrokken we volgeladen naar 
Blankenberge voor een weekje schaak- en ander plezier. Het zou een 
relatief normale editie moeten worden, maar toch waren er heel wat 
wijzigingen tegenover vorige edities. Vooreerst waren er 12 
deelnemers van de club die onder onze auspiciën vielen (vorig jaar 
slechts 7), hetgeen een grotere logistieke uitdaging was en meer 
voorbereiding eiste. De accommodaties waren grondig gerenoveerd 
en dat was eigenlijk wel nodig ook. Als gevolg van de renovaties kon 
niet gespeeld worden in de gebruikelijke zalen en werd uitgeweken naar het restaurant, dat maar nipt 
voldoende groot was om de meer dan 350 jeugdspelers te plaatsen. Ook de reeksen zagen er anders 
uit: geen aparte meisjesreeksen meer dit jaar, een experiment van de Belgische schaakbond dat reeds 
voor veel discussie zorgde en dat het gevolg zou zijn van de komst van Judith Polgar vorig jaar. 



Victor (U10) deed voor de eerste 
keer mee, daarom ging het 
noteren nog niet op automatische 
piloot en moest hij daar extra 
inspanning voor leveren. Dat 
kostte aandacht tijdens de partij 
en ongetwijfeld ook een of 
meerdere puntjes, maar met drie 
winstpartijen kan hij als 
eerstejaars in de U10 en als 2de 
stapper wel tevreden zijn. 

 

Dante (U12) zit ook in stap 2, maar 
moet in de U12 aantreden. Hij doet 
het voor zijn 1ste BJK meer dan 
behoorlijk met 3x winst en 2x 
remise. Hij eindigt met 4p op een 
36ste plaats en scoort daarmee 
beter dan de andere Mercatellers 
in zijn reeks. Hij was erg tevreden 
want op de laatste dag vroeg hij of 
de club nog zo tornooien 

organiseert waar je met de club kan blijven slapen? 
 

Kamiel (U12) had de eer om 
bij zijn eerste partij direct 
gepaard te worden tegen de 
meisjes-kampioene van vorig 
jaar en ook zijn andere 
tegenstanders waren niet de 
eenvoudigste, maar hij wist 
toch 4x te winnen, hetgeen 
boven de verwachtingen is. 
De klassieke, langere partijen 
liggen hem duidelijk goed. 

Oskar (U12) speelde zijn tweede 
BJK inmiddels in de U12, maar 
doet het iets minder dan vorig jaar 
met 3,5/9. Vooral tegen 
geklasseerde spelers komt hij 
vaak nog een tandje tekort om 
puntjes te scoren. Met tijd en 
boterhammen (en veel oefenen) 
komt dat wel goed. 
 

Victor C (U12) doet het met 
3,5/9 beter dan vorig jaar. Hij 
neemt ook iets meer zijn tijd en 
dat loont blijkbaar.Als hij blijft 
oefenen en tornooien spelen 
gaat hij ongetwijfeld nog sterker 
worden en beter scoren bij de 
U14 volgend jaar. 
 

Lander (U14) kreeg de eerste rondes 
nogal zware tegenstanders, dat is goed 
voor de scheidingpunten, maar niet 
voor de punten zelf. Met 1/5 had hij het 
moeilijk om in het tornooi te komen. 
Daarna ging het wat beter en komt zo 
op 3/9, weliswaar met heel wat 
scheidingspunten. 
 

 
Luka (U14) begint het tornooi 
vrij goed en na 7 rondes heeft hij 
al 4,5 punten te pakken. Helaas 
weet hij niet meer te scoren in de 
laatste 2 ronden. Volgend jaar 
kan hij proberen, net als zijn 
broer dit jaar, om “in de prijzen” 
te vallen. Met de progressie die 
hij maakt moet dat zeker lukken. 

 

 
Mateo (U14) start heel sterk met 2,5/3 
na 3 rondes, maar krijgt daardoor heel 
erg sterke tegenstanders uiteraard. 
Door een verliespartij tegen ex-
clubgenoot Maxim strandt hij op een 
17de plaats, en valt zo toch nog “in de 
prijzen” om nog extra schaakboeken te 
kopen. 
 
 
 

Hailey (U16) won verschillende 
partijen tegen hoger geklasseerde 
spelers en stijgt dus ook wat op de 
elo-ladder. Net als Oscar en Maya 
eindigt ze met 5/9, niet slecht voor 
een eerste jaar bij de U16, ik ben 
overtuigd dat ze volgend jaar nog 
beter scoort. 

Maya (U16) trad de eerste keer aan in 
de U16 en tot en met ronde 4 won ze 
wat ze moest winnen. Op woensdag 
ging het zowel in ronde 5 als in 6 
compleet fout door te verliezen van 
lager geklasseerde tegenstanders. Met 
5/9 heeft ze onvoldoende voor een 
podium-plaats.  
 
 
 

 
Oscar (U16) scoorde vorig jaar 
5,5/9 bij zijn debuut bij de U16. 
Wellicht vindt hij zijn 5/9 een 
minder resultaat, maar zijn 4 
verliespartijen waren telkens 
spelers van 1840 elo of meer. 
Een ietwat gunstigere paring 
had hem een extra punt 
kunnen opleveren 

Robbe (U18) kan met 3,5/9 niet 
ontevreden zijn. Hij zal zeker wat elo 
stijgen omdat hij best wel wat hoger 
geplaatste tegenstanders van het bord 
veegde en remise haalde tegen een 
1577. Volgend jaar kan hij bij de U20 
zeker nog beter scoren. 

Wat vonden de deelnemers zelf van het BJK? 
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Ik vond het heel leuk. Het 
eten was lekker. Bij het ontbijt 

was er zelfs telkens vers 
fruitsap. Er waren veel leuke 

activiteiten. Ik had ook 
vrienden en we hebben 

samen veel kunnen lachen. 

Oskar 

Na een vermoeiende week met 
steenharde matrassen moet ik toch 

melden dat ik fier ben van vele spelers. 
Het is mooi om te zien hoe de spelers 
verbeterden doorheen het  toernooi en 

vooral hoe ze de tips en tricks van vorige 
analyses van deze of van vorige edities 

toepasten in hun partijen. Dit zorgde voor 
een aantal mooie winstpartijen. 

Het is jammer dat we dit jaar geen 
podiumplaats hadden maar wat niet is 

kan zeker nog komen.        Mardoek 

Ik vond het echt een heel leuke 
schaakweek in Blankenberge met 

toffe activiteiten zoals voetbal, 
zwemmen, minigolf, een quiz en 

bingo. Het eten was heel lekker. Er 
waren ook clubgenootjes die voor de 

eerste keer meegingen, het was 
plezant met hen erbij. Kortom, het 

was een super BJK.  Lander 

Een topweek! Het schaakniveau 
was hoog, de partijen soms pittig, 
maar ik heb veel bijgeleerd uit de 

voorbereiding en de analyse. Naast 
het schaken waren er veel 

randactiviteiten (bingo, quiz, 
voetbal …) waardoor het een 

onvergetelijke week werd.            

Mateo 

Ik vond het weer een fantastische 
ervaring en heb ook weer veel bijgeleerd 
op verschillende vlakken. Ik ben tevreden 
met de resultaten en hoop dat ik volgend 
jaar nog zo een toffe week kan ervaren 

met de hele club.        Oscar 

Ik ging voor het eerst mee 
met De Mercatel. Het was 
even wennen want mijn 
vorige club organiseerde 

niets in clubverband voor het 
BJK. Nu was ik blij dat ik kon 
rekenen op de analyses van 

Mardoek.         Hailey 

Ik werd een beetje onverwacht Oost-
Vlaams kampioene in U16, vóór de 

gedoodverfde Diana. Op het BJK kon 
ik helaas die stunt niet overdoen. 

Toch heb ik me opnieuw goed 
vermaakt met al mijn schaakvrienden 

binnen en buiten de club.         

Maya 

Mijn eerste BJK was al véééél leuker 
dan ik dacht. Leuk dat er ook 

nevenactiviteiten georganiseerd waren  
buiten schaken bv: een quiz of 

voetbaltoernooi. Ik heb veel 
vorderingen gemaakt bij het schaken. 
Een toffe week om nooit te vergeten 
mijn eerste BJK. Jij komt toch ook 

volgend jaar?  Kamiel 
Ik vond het heel fijn hoe de 

begeleiders zo goed op ons de 
kinderen letten. Ze gaven ons 
echter wel genoeg vrijheid. De 

randactiviteiten waren trouwens 

ook top!!!            Dante 

Ik vond het leuk dat 2 van mijn 
leerlingen uit stap 2 meegingen, zo 

kon ik aan den lijve ondervinden hoe 
goed ze de leerstof in de praktijk 
toepasten. Ik was aangenaam 

verrast met hun resultaat.  

Guy 

Ik kwam door omstandigheden 
een beetje later aan in 

Blankenberge wat voor wat stress 
zorgde bij de begeleiders, maar 
eens daar kon ik wel spelen en 

chillen zoals voorgaande jaren. Ik 
keer volgend jaar zeker terug, ook 
al moet ik dan bij de U20 spelen. 

Robbe 
 

Het was echt leuk dat we met 
zoveel jeugdspelers waren dit 
jaar. Ik heb veel gelachen en 
heerlijk gespeeld tussen de 

partijen door. Het toppunt van 
de week vond ik het 

doorgeefschaaktoernooi, 
omdat ik dat samen met mijn 

broer kon doen.    Luka 

Jullie waren ( zijn nog steeds) 
geweldig! Bedankt voor de toffe, 
gezellige week. Aan de ouders 
BEDANKT voor het vertrouwen. 

Pieter 

De kamers zijn heel erg mooi en 
ook knus.Het eten is lekker. 

Het is ook leuk door de activiteiten, 
bijvoorbeeld blitz, minigolf, 

doorgeefschaak, zwemmen enz. 
Het was ook goed dat je een stylo 

kreeg als je dat vergeten was om te 

noteren.          Victor VDB 

Na lang aftellen, was het zover. Het 
evenement van het jaar! BJK 

Blankenberge! Ik stelde erg hoge 
verwachtingen en deze zijn allemaal 
ingelost! Een topweek met erg veel 

schaken met fijne, echte vrienden. Ik 
werd daarnaast nog enorm vertroeteld 
door Nele & Herbert en uiteraard ook 

door kok Pieter. Bedankt om me zo in de 
bloemetjes te zetten voor mijn  

verjaardag. Nu wordt het weer aftellen 
tot volgend BJK!  Merci! 

Victor C 


