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13de Heusdens jeugdtoernooi Â Zaterdag 24 mei zijn 23 spelers naar Heusden gekomen om aan de dertiende editie
van het jeugdschaaktoernooi deel te nemen. Zij speelden in twee groepen, stap 1 en 2 samen (13 spelers) en stap 3+ of
Open reeks (10 spelers). Meeste spelers zijn uit Leopoldsburg gekomen (8) gevolgd door Neerpelt (7). De Katranovs
waren de grootste schaakfamilie aanwezig, namelijk met vijf: Alicia, Lev, Mikhail, Vladimir en Vsevolod. Eerste plaats in
de eerste reeks is behaald door Tibo Delvaux uit Heusden (6/7), gevolgd door Kaan De Vocht (5/7) en Thorben van
Leuken (5/7). Beste meisje was Hanne Gelders (4/7) uit Houthalen-Oost. Dat was dan ook uitslag van stap 2. In stap 1
was Mathias Plougman-Hens (Leopoldsburg) de beste, tweede was Vladimir Katranov, derde was Jos Smael. In de
open reeks (stap 3 en meer) was Luc Cornet uit Eisden titelkandidaat, maar was toch overtroffen door Bram Veestraeten
uit Neerpelt. Bram won het toernooi zonder nederlaag, hij gaf maar een half punt weg tegen zijn trainingsmaat Fleur
Swennen die met evenveel punten als Luc op de derde plaats eindigde. Plaats vier, vijf en zes ging naar Leopoldsburg,
van jong naar oud: Mikhail, Lev en Alicia. Fotoâ€™s van het evenement vindt u op :
https://plus.google.com/photos/103053543349014743617/albums/6018065004489514865 Â 4de Neerpelt Open Rapid
Zondag 25 mei organiseerde NSK haar 4de Open Rapid van Neerpelt. Ondanks de drukke verkiezingsagenda daagden
24 spelers op, aangevoerd door de winnaar van vorige editie FM Roel Hamblok. NSK stuurde haar jeugdploeg uit, die
tegen volwassen geweld moest opboksen. De strijd ging volgens verwachtingen, eerste plaats zou voor Roel of Josef
Simenon uit Eisden gaan. De overige prijzen zullen verdeeld worden tussen de rest van de aanwezigen. In de zesde
ronde ging echter Roel in het fout en kon het niet meer recht trekken zodat de beker deze keer naar Eisden verhuisd.
Uitslag: 1ste plaats Josef Simenon - Eisden 2de plaats Roel Hamblok â€“ Overpelt 3de plaats Nicola Grecuccio â€“
Houthalen-Oost Â Voor de jeugdprijzen strijden alleen de jeugdspelers uit Neerpelt. Er waren geen jeugdspelers uit
andere clubs aanwezig. De prijs voor de beste jeugdspeler ging naar Fleur Swennen, tweede plaats was voor Bram
Veestraeten, die evenveel punten als Fleur behaalde (4/7), maar mindere scheidingspunten had. Beste meisje van het
toernooi was Juliette Sleurs met 3/7. Alle NSK jeugdspelers deden met volle overgave mee en speelden ijzersterke
toernooi. De prijzen uitreiking was bijgewoond door schepen van sport van Neerpelt, Leen Gielen, die ondanks
verkiezingen tijd voor de schakers heeft gevonden. Fotoâ€™s van het evenement vindt u op :
https://plus.google.com/photos/103053543349014743617/albums/6017453065761422865volledige uitslagen vind u op
de website van Schaakliga Limburg. http://www.schaakliga-limburg.be/
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