Denktanktoernooi
Dammen op 23 maart & Damfinale en Schaaktoernooi op 30 maart 2017
Op donderdag 23 maart vond het damtoernooi
plaats voor de 67 kinderen uit de groepen 3 t/m 8
die zich daarvoor hadden aangemeld. Hieraan
voorafgaand hebben deze kinderen de nodige
dam- en schaaklessen gevolgd.
En, het resultaat mocht er zijn, want wat hebben
de kinderen hun best gedaan en wat lag het
niveau dit jaar in ALLE groepen hoog!! Na het
damtoernooi van 23 maart, mochten er in totaal
31 kinderen door naar de damfinale op 30
maart!!

Op 30 maart werd vervolgens de damfinale gehouden EN het schaaktoernooi.
Aan het schaaktoernooi deden 7 zeer fanatieke kinderen van groep 5 t/m 8
mee.
De schakers konden zich – onder leiding van Harry Horlings en Joop Sieders - in
het scalalokaal concentreren op hun spel en hebben enorme prestaties
geleverd. De winnaars van het schaaktoernooi 2016-2017 zijn geworden:
1e plaats
Femke Veenstra, groep 8
2e plaats
Mirna Waleed, groep 8
3e plaats
Cillia Vroegindewei, groep 6
Knap gedaan ALLEMAAL!!!

Aan de damfinale op 30 maart deden 31 kinderen mee van groep 3 t/m 8. Vooral de jongeren waren hoog
gespannen en oh zo fanatiek!!
Er is geconcentreerd en sportief gestreden om een bekerplaats. En ook bij deze groepen lag het niveau
opvallend hoog. Een groot compliment voor ALLE DEELNEMERS!!
Na 2 uur was de uitslag bekend en eindigden er in groep 3 maar liefst 3 kinderen met een gelijk aantal
punten, te weten: Tristan Roozen, Samuel Evian en Laura Tolman. Vanwege de tijd en veelgevraagde
concentratie, is besloten deze 3 winnaars te plaatsen door middel van een loting.
De winnaars van het damtoernooi 2016-2017 zijn uiteindelijk geworden:
Groep 3: (3 EERSTE-plaats winnaars!!)
1e plaats
Tristan Roozen
2e plaats
Laura Tolman
3e plaats
Samuel Evian
Groep 4:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

Joshua Blankert
Matthijs Wierbos
Lindsay de Graaf

Groep 5:
1e plaats
2e plaats

Meriam Snieder
Daan Tolman

3e plaats
Groep 6:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

Jonathan Efiong
Pieter Waleed
Julian Alexander Tricario
Maud Nieuwenhuijs

Groep 7:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

Finn Zwiep
Lars den Ouden
Bram Schaafsma

Groep 8:
1e plaats
2e plaats
3e plaats

Isis Waterink
Bas Zilverberg
Thomas Jansen

Alle deelnemers werden beloond met een certificaat en een medaille. De nrs. 1, 2 en 3 van elke groep,
ontvingen een mooie prijzenbeker.
Meer foto’s van dit toernooi, kunt u vinden op onze schoolwebsite.
De waardevolle hulpouders bedanken wij nogmaals heel hartelijk voor hun grote en essentiële inzet!

Mochten de kinderen enthousiast zijn geworden door dit denktanktoernooi en meer willen weten
over deelname-mogelijkheden binnen de dam- of schaakvereniging, meld u zich dan gerust bij
Anne van de Giessen of de Ouderraad!
De Ouderraad

