
Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2000

Het was alweer de 22e keer dat het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp door de 
Weesper Schaakclub werd georganiseerd. Zaterdag 16 december 2000 togen schakers uit geheel 
Nederland naar de kantine van de WVGV aan de Papelaan, waar de Weesper Schaakclub al 
haar schaakactiviteiten houdt. Dat het toernooi van de WSC in de loop der jaren een nationaal 
bekend toernooi is geworden, blijkt al jaren uit de inschrijvingen uit alle windstreken en de 
vermelding op de kalender van de KNSB. Dat het toernooi ook de belangstelling trekt van 
(tijdelijk in Nederland verblijvende) buitenlanders, bleek uit de deelname van oa Kocharyan 
(Oekraïne) J.C. Delgado (Spanje) en C. Ekrem (België).
Toch is het toernooi te Weesp niet gericht op de grote spelers. Met een bescheiden geldprijzen 
pakket van fl. 600,= is het toernooi met name in trek bij clubschakers van divers niveau. Dit 
mag vooral blijken uit het grote percentage (meer dan 80%) van de deelnemers die al eerder aan 
het toernooi te Weesp hebben deelgenomen. Een respectabel aantal deelnemers weet jaarlijks 
Weesp te vinden voor dit toernooi.
Naast de clubschakers waren er ook dit jaar weer schakers die geen lid zijn van een verenging, 
maar een dagje schaken bij de WSC als zeer aangenaam hebben ervaren. De opzet van het 
toernooi en de sfeer waarin het wordt gespeeld, maakt het toernooi aantrekkelijk voor schakers 
van elk niveau. De belangrijkste drijfveer is het plezier in het spel. Meedoen en proberen een 
betere score te maken dan vorig jaar is een voldoende motivatie.
Ook de leden van de organiserende WSC weten het toernooi te waarderen, en met 13 WSC-ers 
van het totale deelnemersveld van 76 was dat een heel redelijke opkomst. Het toernooi biedt 
plaats aan maximaal 90 deelnemers. Omdat schakers blijken op het laatste moment te beslissen 
hoe ze de zaterdag schakend willen doorbrengen, houdt  de organisatie  een aantal  plaatsen 
beschikbaar  voor  hen die  zich  aan de zaal  melden.  De rest  van de plaatsen kunnen in de 
voorinschrijving worden gereserveerd. De voorinschrijving met 80 plaatsen was vol; met enige 
wegblijvers en aanmeldingen aan de zaal kwam het deelnemersveld deze keer op 76; een zeer 
mooie  opkomst  in  de  ogen  van  de  organisatie,  die  vorig  jaar  met  een  teruglopend  en 
tegenvallende  opkomst  van  55  werd  geconfronteerd.  Volgens  de  organisatie  is  het  Open 
Kampioenschap van de Stad Weesp weer helemaal terug.
De organisatie en wedstrijdleiding gaf aan, dat naast de goede opkomst, ook het verloop van het 
toernooi  gedurende  de  dag  naar  volle  tevredenheid  was.  Een  enkele  keer  werd  de 
wedstrijdleiding bij een partij geroepen, voor het oplossen van een onreglementaire zet, het 
vallen  van de klok,  en  het  afhandelen  van een  remise  aanbod.  Met  een toelichting  op  de 
gebruikelijke wijze van handelen en verwijzingen naar het dagreglement konden alle situaties 
probleemloos en met instemming van de betrokken spelers worden afgehandeld.
Veel  van de deelnemers  hebben elkaar vaker in  Weesp (en waarschijnlijk  ook wel elders) 
tijdens toernooien getroffen, waardoor er een gezellige en ontspannen sfeer hing. Men herkent 
elkaar; bespreekt de eigen verrichtingen en die van de naaste concurrenten. Met de inzet en het 
enthousiasme van de medewerkers van de kantinecommissie van de WVGV, kon tussen de 
ronden honger en dorst worden bestreden. Want tijd voor een lunchpauze is er niet. Men heeft 
een pauze tussen elk van de 7 ronden; hoe lang die pauze is, is afhankelijk van de lengte van de 
eigen partij. Elke ronde start gelijk en duurt maximaal 50 minuten en enige minuten voor het 
berekenen van de stand en het maken van de indeling voor de volgende ronde. Met de inzet van 
computer en een door de WSC zelf ontwikkelt programma duurt dat echt maar enkele minuten. 
De organisatie verliep ook dit jaar vlekkeloos, zodat de wachttijden tussen de ronden minimaal 



waren en er van de beschikbare 7 uur, maximale tijd aan het schaken zelf kon worden besteed. 
Geheel volgens plan en volgens verwachting kon om 17.00 uur aan de prijsuitreiking worden 
begonnen.
Het 22e toernooi,  dus aan het getal 11 en veelvouden daarvan (waaronder 22) waren extra 
prijzen gekoppeld. Een flesje wijn voor de feestdagen voor de nummers 11,22,33,44,55 en 66, 
te weten A.P.Bruyn uit Dronten, B. van de Laar uit Barneveld, C. Beijen uit Naarden, Wouter 
Beck uit  Weesp (WSC), Peter Kersten uit  Weesp (WSC) en M. Gosman uit  Diemen.  Als 
stimulatie voor betere tijden ook een flesje wijn voor de laatst geëindigde: Bertus Vossepoel uit 
Weesp (WSC). Een envelop met  het  inschrijfgeld voor het  volgende toernooi was er voor 
nummer 23: Th. Gosman uit Diemen. Gezien het aantal jeugdspelers besloot de organisatie een 
extra jeugdprijs (beste deelnemer jonger dan 16 jaar) aan het prijzenpakket toe te voegen. Deze 
ging naar Joris de Wind uit Leiderdorp die op een zeer verdienstelijke 19e plaats is geëindigd. 
Voor de beste deelnemer van de organiserende WSC was er tenslotte nog een flesje wijn: Dick 
Spel sr uit Weesp scoorde 4 uit 7 en behaalde een gedeelde 22ste t/m 32ste plaats. 

De kopstukken van deze editie van het Open Kampioenschap hebben het elkaar goed moeilijk 
gemaakt. Voor de kijkers waren er heel wat spannende partijen te volgen. Spannende partijen 
vanwege de tijdnood die ontstond, maar waarbij ondanks de druk van een vlag van de klok die 
op vallen stond, toch fantastisch schaak werd gespeeld. Spannende partijen ook vanwege het 
goede spel en de creatieve aanvallen en oplossingen die op het bord ten tonele werden gevoerd.
De uiteindelijke winnaar, C. Ekrem uit België, speelde zijn meest spetterende partij in de 6e 

ronde, waarbij het hem net lukte op 100% score te blijven. Omdat zijn directe tegenstanders 
elkaars halve en hele punten hadden afgesnoept, kon Ekrem met een tactische remise in de 7e en 
laatste ronde het toernooi op zijn naam schrijven.
Zijn tegenstander in de laatste ronde, Frank Erwich uit Wassenaar (een veelbelovend talent 
voor het Nederlandse schaken), kon met 6 uit 7 de tweede plaats behouden door iets meer 
weerstandspunten op te bouwen dan de uiteindelijke nummer 3, H. Jonkman uit Beverwijk, die 
ook een score van 6 uit 7 behaalde.
In de groep van spelers die 5,5 en 5 punten behaalden waren er die tot de 6e ronde nog als 
kanshebbers  voor  de  geldprijzen  gerekend  mochten  worden.  Hieronder  bevonden  zich 
gerenommeerde namen en winnaars van geldprijzen van eerdere edities van het toernooi, zoals 
J. Delgado, W. Luberti, en de winnaar van vorige jaar W. de Weerd (nu 10e).

Tijdens de prijsuitreiking sprak de organisatie haar dank uit richting de deelnemers voor de 
prettige manier waarop het toernooi heeft kunnen verlopen, waardoor het een genoegen was 
deze  22e editie  van  het  Open  Kampioenschap  van  de  Stad  Weesp  voor  de  enthousiaste 
schaakliefhebbers te organiseren.

André Ottenhoff



Eindstand 22  e   Open Kampioenschap van de Stad Weesp  
            pl |  nr | naam               | score |  wp  |  SB
          ------------------------------------------------------
             1 |  26 | C.Ekrem            |  6.5  | 34.5 |31.50
             2 |  57 | F.Erwich           |  6.0  | 31.5 |26.00
             3 |  79 | H.Jonkman          |  6.0  | 27.5 |21.00
             4 |  66 | R.Straat           |  5.5  | 28.0 |19.25
             5 |  59 | M.van Delft        |  5.5  | 23.5 |21.00
          ------------------------------------------------------
             6 |  73 | W.Ydo              |  5.0  | 33.5 |22.25
             7 |   6 | A.Sula             |  5.0  | 31.5 |19.00
             8 |  29 | J.Delgado          |  5.0  | 30.5 |19.50
             9 |  63 | W.Luberti          |  5.0  | 29.0 |19.50
            10 |  80 | W.de Weerd         |  5.0  | 28.0 |18.25
          ------------------------------------------------------
            11 |  54 | A.Bruyn            |  5.0  | 28.0 |18.00
            12 |  86 | T.H.Burggraaf      |  5.0  | 26.5 |16.50
            13 |  64 | H.Bouwens          |  5.0  | 24.0 |13.00
            14 |   8 | C.H.Kok            |  5.0  | 23.5 |14.50
            15 |  69 | F.van Tellingen    |  4.5  | 33.0 |19.00
          ------------------------------------------------------
            16 |  23 | M.Woudsma          |  4.5  | 31.0 |17.75
            17 |  34 | R.Bodicker         |  4.5  | 30.0 |17.00
            18 |  12 | Kocharyan          |  4.5  | 27.5 |16.25
            19 |  60 | J.de Wind          |  4.5  | 27.5 |14.50
            20 |  17 | W.Kraaykamp        |  4.5  | 27.0 |14.75
          ------------------------------------------------------
            21 |  55 | J.Nijhorst         |  4.5  | 24.5 |17.75
            22 |  75 | B.van der Laar     |  4.0  | 31.0 |15.00
            23 |  35 | Th.Gosman          |  4.0  | 28.5 |14.50
            24 |  20 | P.Geertsema        |  4.0  | 28.5 |14.00
            25 |   2 | D.Portengen        |  4.0  | 28.5 |12.00
          ------------------------------------------------------
            26 |  89 | M.Duinmayer        |  4.0  | 26.5 |13.50
            27 |  76 | D.Goes             |  4.0  | 25.5 |12.00
            28 |  48 | H.Renger           |  4.0  | 25.0 |11.50
            29 |  38 | P.Hoff             |  4.0  | 24.5 |11.50
            30 |  33 | D.Spel             |  4.0  | 24.0 |12.50 WSC
          ------------------------------------------------------
            31 |  40 | H.van der Eng      |  4.0  | 24.0 |11.00
            32 |  85 | P.Costello         |  4.0  | 22.0 |11.50
            33 |  46 | C.Beijen           |  3.5  | 29.5 |12.00
            34 |  24 | R.Klooker          |  3.5  | 25.0 | 9.75
            35 |  50 | T.den Hartog       |  3.5  | 25.0 | 9.25 Weesp
          ------------------------------------------------------
            36 |  71 | O.Tieleman         |  3.5  | 25.0 | 9.25
            37 |  56 | K.v Delft          |  3.5  | 24.5 | 9.75
            38 |  52 | P.Koopmans         |  3.5  | 24.5 | 9.00
            39 |  15 | J.Duin             |  3.5  | 23.5 | 9.75
            40 |  87 | A.Sueters          |  3.5  | 22.5 |10.00
          ------------------------------------------------------ 
            41 |  43 | B.van Rooijen      |  3.5  | 22.5 | 8.75
            42 |  28 | O.van Keulen       |  3.5  | 22.5 | 8.25
            43 |  72 | D.de Ruiter        |  3.5  | 22.5 | 8.25
            44 |  22 | W.Beck             |  3.5  | 18.0 | 6.75 WSC
            45 |  27 | M.van Schajik      |  3.0  | 27.5 | 8.50
          ------------------------------------------------------ 



            pl |  nr | naam               | score |  wp  |  SB
          ------------------------------------------------------
            46 |   5 | H.Lof              |  3.0  | 26.0 | 7.50
            47 |  42 | B.Hoetmer          |  3.0  | 24.5 | 7.50 WSC
            48 |  68 | W.Tieleman         |  3.0  | 23.5 | 7.50
            49 |  31 | R.Bakker           |  3.0  | 23.0 | 8.00
            50 |  45 | J.W.Thurkow        |  3.0  | 23.0 | 7.00 WSC
          ------------------------------------------------------
            51 |  47 | W.Spaan            |  3.0  | 23.0 | 7.00
            52 |  30 | A.Holdorp          |  3.0  | 21.0 | 6.00 WSC
            53 |  32 | M.Bakkers          |  3.0  | 20.5 | 6.00
            54 |  11 | C.Raes             |  3.0  | 20.0 | 5.50
            55 |  19 | P.Kersten          |  3.0  | 19.0 | 4.00 WSC
          ------------------------------------------------------
            56 |  88 | K.Siewertsen       |  2.5  | 23.5 | 6.75 WSC
            57 |  83 | H.Thuijls          |  2.5  | 23.5 | 5.50
            58 |  10 | M.Ronde            |  2.5  | 21.5 | 5.75 WSC
            59 |  39 | R.Willemsen        |  2.5  | 21.5 | 5.25 WSC
            60 |  18 | R.Woudsma          |  2.5  | 21.5 | 5.25
          ------------------------------------------------------
            61 |  51 | J.Bohm             |  2.5  | 20.5 | 4.75
            62 |  16 | R.Gooyers          |  2.5  | 20.0 | 5.75 WSC
            63 |  84 | D.Nijland          |  2.0  | 23.5 | 6.50 WSC
            64 |   1 | T.Vieira           |  2.0  | 21.5 | 3.00
            65 |  62 | F.Hendriks         |  2.0  | 21.0 | 5.00
          ------------------------------------------------------
            66 |  37 | M.Gosman           |  2.0  | 21.0 | 3.00
            67 |  41 | H.Prast            |  2.0  | 19.5 | 4.25
            68 |  67 | M.Spel             |  2.0  | 18.5 | 3.75 Weesp
            69 |  65 | B.Jongen           |  2.0  | 18.5 | 3.00
            70 |   9 | H.Dijsselbloem     |  2.0  | 16.0 | 3.50
          ------------------------------------------------------
            71 |  70 | W.Welch            |  2.0  | 11.0 | 1.00
            72 |  25 | A.Wongsodrono      |  1.5  | 17.5 | 1.00
            73 |  82 | W.de Ruig          |  1.0  | 20.5 | 0.00
            74 |  78 | R.van Huisstede    |  1.0  | 18.0 | 1.00 WSC
            75 |  36 | V.Meijer           |  1.0  | 16.0 | 0.00 WSC
          ------------------------------------------------------
            76 |   7 | B.Vossepoel        |  0.0  | 18.5 | 0.00 WSC
          ------------------------------------------------------


