Zaterdag 13 mei hebben 6 jonge SKS-ers mee gedaan aan een debutantentoernooi in Axel. Het
toernooi werd georganiseerd door Sv Landau en er waren 31 deelnemers.
De opzet van een debutanten toernooi is dat de jonge kinderen niet tegen hun leeftijdsgenoten
spelen, maar dat er wordt gekeken naar de speelsterkte aan de hand van de stappenmethode
waarin de kinderen les krijgen.
In groep 1 (kinderen t/m stap 1) speelden Mert, Berk en Britt mee.
In groep 2 (kinderen van stap 1+ t/m stap 3) speelden Giovanni, Brandon en Jens mee.
De eerste vier ronden werden Zwitserse indeling en al snel bleken de broertjes Mert en Berk in
topvorm te verkeren. Toen beide spelers 2 uit 2 hadden gescoord moesten ze het in de 3e
voorronde tegen elkaar op gaan nemen. De veel jongere Berk bleek nog een maatje te klein voor
zijn grote broer die uiteindelijk met 4 uit 4 groep 1 winnend wist af te sluiten. Berk en Britt
haalden allebei 2 overwinningen.

Mert won met de witte stukken van broertje Berk
In groep 2 bleek Giovanni niet zijn dag te hebben, maar Brandon en Jens waren wel in vorm. toen

beide spelers 2 uit 2 hadden gescoord moesten ze het tegen elkaar gaan opnemen. Brandon won
dit onderonsje.

Brandon wist dat het goed ging komen in zijn partij tegen Jens
Met 3 uit 4 werd Brandon 2e in de groep. Jens haalde 2 punten en Giovanni 1 puntje.
Na de 4 ronden Zwitsers werden de kinderen aan de hand van eindstand ingedeeld in poules van 4
en kon de strijd om de medailles gaan beginnen.
In poule A wist Brandon een mooie bronzen medaille te bemachtigen. De kinderen uit stap 3 in
deze poule waren schaaktechnisch net iets verder dan Brandon die knap tegenstand bood.
Jens kwam in poule B terecht en ook hij won een bronzen medaille.

Giovanni Britt
Goud was er voor Giovanni in poule C. na een stroeve voorronde bleek hij zijn vorm weer te
hebben gevonden.
In poule E bekroonde Mert zijn prima toernooi met een zilveren medaille en Berk deed dat ook in
poule F. ook Britt speelde goede partijen en wist vandaag 3 partijen te winnen. Door goed naar de
plannen van haar tegenstanders te kijken was het voor haar zeker een leerzame middag.
Wellicht zullen wij volgend jaar in Souburg ook een debutanten toernooi gaan organiseren.
Op de site van Landau staan alle uitslagen en tussenstanden LINK.
Ook staan daar foto's gemaakt door Mark Zootjes: Foto?s

