
Verslag over de uitstap van onze jeugd naar Amsterdam West

verslag Eric Speybroeck

Op uitnodiging van onze vrienden van de Schaakvereniging Amsterdam West reisde een 
delegatie  van de KGSRL in het weekend van 20/21 mei 2017 naar Amsterdam en beleefde 
er een boeiende en knap georganiseerde tweedaagse. 

Onze delegatie, aangevoerd door onze voorzitter Stefaan en onze jeugdleider Eric, omvatte 
24 personen waaronder 13 jeugdleden en 11 volwassenen (hoofdzakelijk ouders van onze 
jeugdleden).

Gestart in 2012, ontmoeten jeugddelegaties van beide clubs elkaar telkens in het voorjaar 
voor een schaakkamp en het aanscherpen van de vriendschapsbanden. Logement werd 
ditmaal voorzien op de camping van “Het Amsterdamse Bos” in Amstelveen, zowat 10 km 
Zuid van het clubhuis van Amsterdam West. Dit plaatste onze vrienden van SV Amsterdam
West dan ook voor een zware logistieke taak op vlak van horeca en vervoer, maar Rob 
Scheermeijer en zijn enthousiaste ploeg medewerkers klaarden de klus met brio.

Onze jeugd werd het gehele weekend lang verwend met tal van boeiende en 
avontuurlijke activiteiten:

– op zaterdagnamiddag 20/05 werd een één van de mooiste  geitenboerderijen ter wereld 
bezocht en aansluitend konden onze jeugd en sommige ouders naar hartenlust kanovaren 
in het Amsterdamse Bos (Kristine Sleypen en zoon Maxim klaarden de kanotoer in één uur
terwijl de laatste aankomers zwoegend na anderhalf uur binnenliepen);
– na een warme maaltijd in clubhuis Amsterdam West in het Bilderdijkpark, werden onze 
jongeren vergast op een boeiende spelletjesavond; Sven Pronk, de jeugdleider Amsterdam 
West, en zijn assistent  Tjark Vos, regisseerden op magistrale wijze deze avondactiviteit;
– op zondagvoormiddag, na uitchecken uit camping Amsterdams Bos, en een fikse 
wandeling, ondernamen we een uur durende historische tramrit. De rijdende elektrische 
museumtram, daterend uit 1912!, bracht ons rondom en door het immens grote 
Amsterdamse Bos en langs de fraaie heemparken van Amstelveen;
– en tenslotte op zondagnamiddag werd de schaakkamp en strijd om de wisselbeker tussen
onze jeugd en die van Amsterdam West (zie verder) betwist.

Ook de begeleidende ouders kwamen aan hun trekken; op zaterdagavond werd een 
stadswandeling in centrum Amsterdam ondernomen, gegidst door Rob Thyssing, clublid 
van SV A’Dam West en kenner bij uitstek van de geschiedenis van stad Amsterdam, en 
afgesloten met degustatie van bieren in brouwerij “De Prael”.

Het weekend werd dan uiteindelijk afgesloten op zondagnamiddag met het 
schaaktreffen tussen beide jeugdteams op 13 borden:

– er werden vier ronden aan speeltempo 20’/speler gespeeld;
– de delegatie jeugd KGSRL, met gemiddelde leeftijd van 11 jaar(!), trad aan met volgende 
spelertjes (tussen haakjes hun behaalde punten):

Maxim Sleypen (3), Leen Deleu (4), Karen Deleu (4), Ellen Deleu (4), Julian Victor (3,5), 
Dago Van Parijs (2), Merlijn Van Volsem (1), Enes Türksoy (3), Femke De Visser (1), 
Mathias Stevens (3), Seppe Pynket (4), Tim De Visser (3), Guust Van Moortel (2,5).



– het jeugdteam van KGSRL won dus afgetekend het pleit met een 14-38 eindstand;
– tegelijk verliep ook een kamp tussen de senioren KGSRL en de toevallig aanwezige 
senioren van SV Amsterdam West op 6 borden aan speeltempo 45’/speler; ook hier won de
gelegenheidsploeg van KGSRL (Eric Speybroeck, Els Baekelandt, Frederik Van Parijs, 
Veerle Van Den Abeele, Stefaan De Visser en Sofie Roels) overtuigend.

En tenslotte werd op de prijsuitreiking de wisselbeker door Rob Scheermeijer plechtig 
overhandigd aan de jeugd KGSRL om hem voor één jaar in bewaring te nemen.
Na het smullen van hotdogs met zuurkool werd afscheid genomen en de terugreis 
aangevat.

Graag wil ik in naam van de 24 deelnemers van KGSRL het  bestuur SV Amsterdam West 
van harte bedanken en feliciteren voor de knappe organisatie van dit prachtige weekend. 
In het bijzonder gaat onze dank naar Rob Scheermeijer, zijn lieve vrouw Gré, en zijn ploeg 
medewerkers die ons een onvergetelijk weekend bezorgden.


