Weekblad Nieuw Ginneken, Jac Ros

Toernooi om het kampioenschap van het District
Breda van de KNSB
Schakers van De Toermalijn domineren

Het kampioensteam van De Toermalijn met Ferry Wortelboer, Sander van Gils,
Sietse Bennema en Bart van Gool (v.l.n.r.).

Bij het toernooi om het schaakkampioenschap voor basisscholen in het
District Breda van de KNSB hebben de kinderen van De Toermalijn uit
Bavel een geweldig resultaat geboekt. Niet alleen werd het eerste team
kampioen. Maar ook de tweede en derde plaats wisten ze op te eisen. Het
was een herhaling van de score van vorig jaar. Het derde team van de Dr.
De Visserschool uit het Ginneken werd elfde. Vierendertig teams deden aan
dit in het Oelbert-gymnasium in Oosterhout gehouden toernooi deel.
HET DISTRICT BREDA
Het door de Rabobank-Amerstreek gesponsorde toernooi werd dit jaar voor het
34ste achtereenvolgende jaar georganiseerd. Het betreft het District Breda van
de KNSB, dat zich uitstrekt van Werkendam/Sleeuwijk tot aan Alphen/Chaam,
Rijsbergen en Zundert. Dat er maar vijftien scholen uit die regio deelnemen kan
nou niet direct een grote score genoemd worden. Het is vooral spijtig voor al
die vrijwilligers die zich inzetten om de schaaksport te promoten en onder de

aandacht van de schooljeugd te brengen. Wel is vermeldenswaard dat De
Rubenshof uit Oosterhout aan alle toernooien heeft meegedaan.
FORMIBABEL RESULTAAT
Voor de kinderen van De Toermalijn werd het een feestelijk dag. Want wat
onmogelijk leek, gebeurde afgelopen zaterdag toch. Vorig jaar werden de teams
van De Toermalijn eerste, tweede en derde. Dat succes evenaren leek een té
moeilijke opgave. Maar wat gebeurde? Aan het einde van een vreselijk
spannend toernooi was Toermalijn 1 met Sander van Gils, Sietse Bennema,
Ferry Wortelboer en Bart van Gool kampioen. Toermalijn 2 met Dries
Bloemers, Jorg Joossen, Lars van Zanten en Bram Labee wist beslag te leggen
op de tweede plaats. En Etienne Delahay, Tim Vaarties, Nick van Gils en Ruby
Eichelsheim ( Toermalijn 3) werden derde. Dat alles was dus een evenaring van
de prestatie van vorig jaar. Maar Team 4 en 5 scoorden beter. Toermalijn 4 met
Tom Baelemans, Mathieu Donders, Niels Quaytaal en Stan Jacobs eindigde
uiteindelijk als zesde en Toermalijn 5 bestaande uit Pepijn de Weerdt, Alexander
van Vugt, Koen de Jonge en Sander Wortelboer werd negende. Vorig jaar
werden die teams 9 en 10.
Ook alle andere kinderen beleefden een leuke en sportieve dag. Vooral voor de
Eerste Stappers was het een interessante ervaring. Voor het eerst meedoen aan
een groot schaaktoernooi en dan ook nog eens een paar “potjes” winnen!
Geweldig!
Sommige kinderen, o.a. Bart van Gool en Koen de Jonge van De Toermalijn
kregen ook nog een extra medaille omdat die 8½ of 8 punten uit 9 partijen
gescoord hadden.
KAMPIOENSCHAP VAN NOORD-BRABANT
Op zondag 29 maart a.s. wordt in hetzelfde Oelbert-gymnasium in Oosterhout
het toernooi gespeeld om Schoolschaakkampioenschap van de Provincie NoordBrabant. De drie succesvolle teams van De Toermalijn mogen daar het District
Breda vertegenwoordigen.
J.R.
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Tekstgrootte

OOSTERHOUT - Basisschool Toermalijn heeft zaterdagmiddag goud, zilver en brons
veroverd tijdens de 34e editie van het Rabobank Amerstreekschaaktoernooi.
Daarmee kwam de Bavelse school als de grote winnaar uit de strijd.
In de aula van het Sint-Oelbertgymnasium in Oosterhout streden 35 teams van zestien
verschillende basisscholen uit het schaakdistrict Breda om de prijzen. "Jac Ros is ons geheim
voor succes. Jac geeft ons iedere maandag schaakles na schooltijd en leert ons slimme trucs",
onthult de met goud omhangen Sietse Bennema van de Toermalijn. De Oosterhoutse
Schaakvereniging D4 heeft het toernooi vanaf de eerste keer georganiseerd. Zij doet dit om
meer leden te trekken. "De schaaksport is een mooie sport, maar het heeft lokaal, nationaal en
internationaal te lijden onder de drukke agenda van de kinderen van tegenwoordig. Ze
besteden veel meer tijd aan internet en andere sporten", verzucht organisator Henk Janssen.
Bibian Borst, Bart van Gool, Benjamin Akkermans, Barend van Elderen, Max van Oosterhout
en Koen de Jonge ontvingen een medaille voor hun individuele topscore.
De beste teams gaan zondag 29 maart naar het Brabantskampioenschap op 'het Oelbert'.

