Verslag van de jeugdleider a.i.
Het seizoen 2021-2022 was nauwelijks begonnen of de corona-perikelen speelden al op.
Onze FSB-jeugdleider Migchiel de Jong – zelf gekwalificeerd voor het NK in Hoogeveen kreeg te maken met de strikte regelgeving wat betreft vaccinatie. Hij en enkele anderen
werden tenslotte geweerd van genoemd toernooi. In de nasleep hiervan raakte hij ziek, voor
langere tijd. Mede daardoor werd het traditionele Henny Collignon-jeugdtoernooi van
Philidor niet georganiseerd . Erger nog, ook de andere Friese jeugdtoernooien werden
afgelast. Hooguit werden hier en daar vanuit clubs de stukken digitaal ‘beroerd’. Wel werd
er een open Noord-Nederlands jeugdkampioenschap gespeeld in Hoogkerk, met ook Friese
deelnemers. Dankzij de niet aflatende ijver van ouders van enkele sterke jonge jeugdspelers
durfde de FSB niettemin een FK-individueel te organiseren . Dit vond plaats zaterdag 12
maart 2022 te Oostrum bij Dokkum. Er werd gespeeld in poules van 10 junioren ABC , 6
junioren D ) en 11 pupillen E. De uitslagen in de categorieën C, D en E waren bepalend voor
deelname aan de NK’s die in het voorjaar eveneens doorgang konden vinden. Winnaars
waren respectievelijk: Elise Knobbe (Mid-Fryslân, C-jun., 100% score!) , Cas Roorda en Jim de
Wit (beiden Philidor). Bij de allerjongsten – pupillen H – wist Jim zelfs het NK te winnen! Het
FK pupillen FGH, door sv Westergoo belegd, werd gewonnen door Mart Veldhuis van sv
Gorredijk. Gedetailleerde uitslagen zijn te vinden op de FSB-site. De leiding was in handen
van Bernard Keizer, jeugdleider van sc De Donger. De indeling gebeurde door Alle Vlasma,
bekend van de Dokkumer Schaaknacht.
Het laatstgenoemde duo viel ook in voor het FK basisschoolteams. Op woensdagmiddag 30
maart streden 9 teams om de Friese titel, in cbs De Opdracht te Ureterp. Aldaar was de
organisatie mede in handen van de regionale jeugdleider Johan van den Berg. Winnaar werd
de Michaëlschool uit Leeuwarden. Naderhand eindigde het Michaëlteam bij het NK in Gouda
als 9e van 38 deelnemende scholen. Bij de clubkampioenschappen van Nosbo/FSB, op 9 juli
in Hoogkerk, scoorde Philidor geweldig. Hun D-team, bestaande uit Cas Roorda, Ewan de Wit
en Daniël Terpstra, werd kampioen zonder vierde man! Hun E-team werd tweede, gevolgd
door sc Gorredijk.
Een excellente individuele prestatie leverde Leandro Slagboom, van Philidor. Hij
prolongeerde zijn nationale titel bij de B-junioren!

Bernard Keizer, jeugdleider a.i.

