
Dit jaar was onze jeugd actief op heel wat toernooien  in binnen– en buitenland. 

Op verschillende toernooien blonken ze uit of behaalden ze een meer dan een behoorlijk 

resultaat. 

Karen en Leen Deleu 

Op dit toernooi deden 4  meisjes van 

onze club mee.:Ellen, Leen en Karen 

Deleu en Marie Dgebuadze. 

Allen behaalden een mooi resultaat : 

Marie werd 56ste op  100 deelnemers 

en Karen en Leen kwamen op de res-

pectievelijke 80ste en 82ste plaats.. 

 

Europees kampioenschap Praag (18-27 augustus) 

Ellen Deleu:^Ik stond heel het spel 

gelijk ----> Op het eindspel stonden we 

ook gelijk en ik had zes pionnen 2 

paarden en 1 loper ik vroeg remise ze 

weigerde dan vroeg zij remise  Ik zei: 

eerst spelen , Ze speelde een sloeg me 

paard dan sloeg ik haar terug en was 

het een remise-stelling, Ik aanvaar-

de Zo werd het remise...  

De SEC jeugd in 2016 

Een mooi jaar! 



Wereldkampioenschap jeugdschaak in Batumi in Georgië (18-31 oktober) 

Amir Zouaghi, zoon van Nouri en kleinzoon van 

René, vertegenwoordigde onze driekleur  en onze 

SEC op het Wereldkampioenschap in Batumi bij de 

categorie jongens U10. 

In een sterk deelnemersveld werd Amir 106de op 

150 deelnemers. 

Amir over zijn winstpartij in ronde 7: 

¨Ik stond wel goed, maar zie ik iets over 

hoofd word de dames geruild. Dan maakt 

ik een fout en verlies een pion, mijn tegen-

stander ga naar een veld dat hij zijn paard 

verlies. Dan promoveren we allebij maar ik 

eerst en hij moest zijn toren geven voor te 

promoveren. Dan zet ik mat, maar was 

niet gemakkelijk. “ 

Amir Zouaghi 

Jeugdschaakkampioenschap van de Europese Unie in Kouty in Tsjechië 

(5-14 augustus)  

Daria Vanduyfhuys (U14) stond voor het tweede op-

eenvolgende jaar op rij op het Europese Unie-

podium. Ze behaalde brons bij de meisjes met 5/9 . 

Igor Vanduyfhuys veroverde bij de boys U10 knap de 

8ste plaats. 

 "Omdat ik op school graag bezig ben met re-

kensommen, was eigenlijk op zoek naar een 

sport waarbij je ook aan de slag moest met je 

hoofd. Het was meteen een schot in de roos", 

lacht Igor 



Daria verdedigde in Khanty Mansyisk haar Euro-

pese Unie brons. De kampioene van Frankrijk 

werd simpelweg van het bord geknald. (Een 

Franse schaakwebsite stelt het zo: ‘craque face à 

la belge Daria’). Die partij heeft indruk gemaakt 

bij de Fransen, tegen een Belgische dan nog! De 

Duitse vice-kampioene kon Daria op remise hou-

den. Eens buiten de Europese Unie werd het 

lastiger. Een sympathieke Zuid-Afrikaanse WFM 

en een Russische moesten nog het onderspit 

delven. Maar de Aziatische spelers bleken een 

maat te groot. Eindbalans: 5/11, en daarmee 

gedeeld de beste van de Belgische delegatie.  

Wereldkampioenschap jeugdschaak in Khanty Mansiysk in Siberië (20 september –

04 oktober)  

Bloemetjes voor de ouders, leerkrachten en begeleiders 

De hierboven vermelde resultaten van onze jongeren, behaald in 2016, zijn voor een groot deel te danken 

aan de inzet van zowel ouders als van de leerkrachten SEC: 

        -de ouders die onze jongeren begeleiden op nationale en internationale kampioenschappen, en hiervoor 

heel wat inspanningen op familiaal en financieel vlak leveren, verdienen hiervoor alle lof! 

        -ook de leerkrachten van de SEC verdienen een pluim voor hun jarenlang volgehouden inzet om op vele 

zondagochtenden ten dienste van onze jeugd te staan!” 

Wie graag de kinderen aan het werk wil zien of mee begeleiden op toernooien kan hiervoor contact opnemen 

met eric.speybroeck@telenet.be of yvonne.klijsen@skynet.be. 

 

 

 

En nog meer verdienstelijke prestaties…. 

Elias De Reese  Kampioen 

Oost-Vlaanderen bij –10 

Lee Lauwereys 32ste   bij -16 

Belgisch Kampioenschap 

Marie Dgebuadze Belgisch Kampioen  -12 

Daria Vanduyfhuys 


