RSB 3,4,5 Jeugdtoernooi bij Shah Mata
Op zaterdag 22 april om 13.00 uur opende Jos de Rooij, gastheer en bestuurslid van Shah Mata, het
jeugdtoernooi. Na een succesvol eerste toernooi vorig jaar wilden alle partijen dit jaar ook hun
medewerking verlenen aan de tweede editie.

Het was al vanaf het begin een levendige en gezellige boel bij Brasserie Tante Sjaar. De Brasserie en
bijbehorende speelzaal werd belangeloos ter beschikking gesteld voor dit evenement. Ook deze
zaterdag bleek weer dat Tante Sjaar de gezelligste huiskamer van Charlois is. De catering werd prima
verzorgd door John v.d. Jagt, René de Lange en Mariandel Menzel. De kinderen en bezoekers
kwamen niets tekort.

Jos kon veertig basisschoolkinderen verwelkomen met hun ouders en begeleiders. Het aantal
kinderen was minder dan vorig jaar (60). Belangrijkste reden was waarschijnlijk de start van de
voorjaarsvakantie. Met een volle schaakkalender is het ieder jaar weer een puzzel een geschikte
zaterdag te plannen.

De leiding van het toernooi was in handen van Eduard den Hartog, de RSB-Jeugdleider. Jos had
gezorgd voor veel vrijwilligers om alles gladjes te laten verlopen.
Voor de kinderen was het een groot schaakfeest. Ze hadden er zin in en ze leverden veel bijzondere
partijen af. Een lust om te zien. Er waren kinderen bij die voor het eerst aan een schaaktoernooi
deelnamen. Wat een belevenis!
De Eduard van Beinumschool kwam, net als vorig jaar, met de meeste kinderen (20). Meester Frank
is hier al jaren actief. Andere bekende gezichten waren Meester Ruud met kinderen van de
Eloutschool, Meester Jan met kinderen van De Stelberg en meester André met kinderen van De
Rank en de Wegwijzer uit de Krimpenerwaard.

De winnaars :

Groep 3

Groep 4

Groep 5

1.Sarah-Joy Koorevaar

1.Rawi Wortman

1.Victor Goutman

2.Dean Piet

2.Derek Yu

2.Max Staal

3.Nona van der Luyt

3.Jona de Jong

3.Alina Pröschle

Scholen
1. Eduard van Beinum
2. Eloutschool
3. BS Park16Hoven

De uitslag scholen wordt helaas sterk beïnvloed door het aantal kinderen dat per school meedoet. De
jeugdleider gaf aan dat dit het systeem is zoals vastgesteld door de KNSB.
Op- en aanmerkingen zijn er altijd en er valt altijd wel iets te verbeteren. Zo kwam iemand na de
eerste ronde al bij de jeugdleider met de opmerking dat zo’n toernooi beter op een andere locatie
kan worden gehouden. Maar hij was gelukkig de enige die er zo over dacht. Iedereen was
enthousiast over de locatie en de grote opkomst van vrijwilligers van schaakvereniging Shah Mata. Ze
kregen een luid applaus. Dat door een computerstoring de laatste ronde handmatig moest worden
ingedeeld door de jeugdleider kon de pret niet drukken.

Na de prijsuitreiking ging iedereen tevreden huiswaarts.
Rest nog alle vrijwilligers te bedanken:
Jos, Mariandel, Theo, Frans, Ger, Teun, Marcel, Aad, Cees, René, Dik, Hans, Gerard, Francisca, John,
Marty en Eduard.
En natuurlijk niet te vergeten Brasserie Tante Sjaar en de schaakvereniging Shah Mata.

Jos kon met een zeer tevreden gevoel het weekend in. Het was wederom een geslaagd
kinderschaakfeest!

Meer foto’s volgen nog.

