
2e stapjestornooi Liga Antwerpen te Brasschaat 26/1/2013 (Bruno Luyckx) 

 
Het tornooi was prima georganiseerd in een zaaltje dat gezellig en net groot genoeg was. De sfeer 
was dik in orde. 62 deelnemers, waaronder 17 spelers van Moretus, trotseerden de sneeuwbuien. De 
officiële uitslag staat nog niet op de website, maar bij deze toch al de resultaten van onze eigen 
jeugdspelers. 
  
Daniel heeft het tornooi gewonnen met het maximum van de punten (7/7) en volgt Rune op die de 
eerste editie van het stapjestornooi heeft gewonnen. Schitterende prestatie van Daniel…  
Een eerste tornooiwinst, Daniel wordt alleen maar sterker. (winst tegen Rune en Remy) 
  
Robin, Andrei en Rune eindigen mee bovenaan met 5/7.  Robin is super begonnen met 4/4 (met o.a. 
winst tegen Yomer). In de laatste ronde gewonnen van zijn strijdmakker Viktor, evenwel met enige 
meeval. Andrei was met 5/6 tot in de laatste ronde in de running voor het podium, maar verloor 
helaas de laatste partij. Een knap parcours, Andrei! Rune heeft een zeer degelijk tornooi gespeeld. 
Daniel was sterker in het onderlinge duel. Gewonnen van Remy. 
  
Henri, Viktor, Xander en Jan V behaalden een prima  4/7. Clubderby’s: Henri en Jan V winnen van 
Gert-Jan. Viktor is Robin lang de baas, maar moet uiteindelijk het onderspit delven. Yomer, Kobe W 
en Noah: 3.5/7.  Noah heeft in de 2e ronde remise gespeeld tegen Joppe Raets in een partij waarin 
alleen Noah winstkansen had. Verder nog gewonnen van Kobe W en verloren van Yomer. Yomer 
verliest van Robin en speelt remise met Remy en wint van Noah. Kobe W wint van Diego. Thomas: 
3/7. Na een moeilijk begin winst in de laatste 2 partijen.  De volhouder wint… 
  
Diego, Remy en Kaat: 2.5/7.  Kaat begonnen met een remise en dan 4 keer verloren, vervolgens de 
laatste 2 partijen gewonnen. Kaat speelt energiek, ze gaat er zeker nog op vooruit gaan. 
Diego moeilijk begonnen met 3 nullen en maar daarna teruggeslagen met 2.5/3. In de laatste ronde 
verloren van Kobe W. Remy (stap 1) speelde als gastspeler voor Moretus en volgt schaakles op De 
Ark.  Sterk begonnen met 2.5/4 (verloren tegen Daniel en remise tegen Yomer). Daarna te vermoeid 
om nog te scoren in zijn eerste tornooi (verloren van Rune). Prima uitslag voor een speler van Stap 1!  
Remy, het was fijn dat je erbij was… 
 
Siebren en Gert-Jan (winst tegen Thomas): 2/7. Gert-Jan was veelbelovend begonnen met 2/3, voor 
Siebren kwamen de punten in de 3 laatste partijen. 
  
Aan iedereen een dikke proficiat voor de sportiviteit, de strijdlust en het prima resultaat. 
  
Ik wil bij deze graag alle aanwezige ouders / supporters bedanken. Heel speciaal ook Nils die niet 
meer mocht meespelen omdat hij te goed geworden is (stap 4), maar toch naar Brasschaat gekomen 
is om zijn clubgenoten aan te moedigen. En last but not least, Alba, ook hier weer het zonnetje is 
huis. De mooiste stelling van de hele namiddag vond ik op haar bord, een hartje van witte en zwarte 
pionnetjes… 
 

 


