
Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2003

“J.Blanchard wint in de laatste ronde het Open Kampioenschap van de Stad Weesp.”
Deze  subkop  uit  het  verslag  van  vorig  jaar,  kan  zo  worden  herhaald.  Twee  belangrijke 
informaties zijn hier uit af te leiden. De eerste is dat Blanchard met succes zijn titel “Kampioen 
van de Stad Weesp” heeft weten te prolongeren. De tweede is dat het wederom spannend was 
en dat de laatste wedstrijd de beslissing moest brengen.

In het bijzonder goed verlopen jaarlijkse toernooi van de Weesper Schaakclub, had na ronde 5 
alleen Th.Gosman uit Diemen nog een 100% score. J.Blanchard (Amsterdam) en H.de Vilder 
(Amsterdam) volgenden met een halve punt achterstand. Blanchard moest in de 3e ronde een 
remise toestaan; de Vilder in de 2e ronde. Alle drie scoorden in de 6e ronde de volle winst. In de 
7e en laatste ronde speelde Th.Gosman (6 punten) tegen H.de Vilder (5,5 punt) en E.Goudsmit 
(4,5 punt) tegen J.Blanchard (5,5 punt). Goudsmit voerde het groepje van spelers met 4,5 punt 
aan,  namelijk  de jarige M.Benschop en E.Bosman,  die  alle  3 nog kansen maakten  op een 
geldprijs bij winst van Gosman en Goudsmit.  Gosman zou dan kampioen geworden met 7 
punten gevolgd door een groep van 4 spelers allen met 5,5 punt. Weerstandspunten hadden dan 
moeten bepalen wie recht had op de 2e en 3e prijs.
Th.Gosman begon aan zijn laatste partij redelijk ontspannen in de wetenschap dat hij minimaal 
3e zou worden en dus in ieder geval in de prijzen zou vallen. Uit een opmerking van hem kon 
worden geconcludeerd dat voor hem het toernooi al niet meer stuk kon.
Na zeer spannende en lange laatste wedstrijden waren het de Vilder en Blanchard die de volle 
punt  in  de  laatste  ronde  behaalden.  Beide  eindigden  met  6,5  punt.  Blanchard  had  27,5 
weerstandspunten opgebouwd tegenover 27 voor de Vilder. J.Blanchard werd hierdoor nummer 
1 en H.de Vilder nummer 2. Th.Gosman was trots en tevreden met de 3e plaats.

Op zaterdag 13 december 2003 werd het 25ste Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp 
gespeeld in de kantine van de WVGV aan de Papelaan. De organiserende 80-jarige vereniging, 
de Weesper Schaakclub (WSC), had wederom de Rabobank Muiden Weesp en omstreken én 
Rietschle Thomas BV bereid gevonden het toernooi te sponsoren.
Hoewel in de voorinschrijving zich al een redelijk aantal deelnemers hadden gemeld, viel de 
opkomst toch enigszins tegen. Gemiddeld genomen mag de WSC rekenen op een opkomst 
tussen de 70 en 80 deelnemers, en zelfs vorig jaar waren er ondanks de ijzel nog 65 deelnemers. 
Dit jaar waren er 53 deelnemers die er zin in hadden de strijden om de titel “Kampioen van de 
Stad Weesp”.
Het  aantal  deelnemers  had  geen  invloed  op  de  wijze  waarop  dit  jubileumtoernooi  heeft 
plaatsgevonden. In de voor dit toernooi kenmerkende sfeer, waarin de arbiters eigenlijk niets 
anders te doen hebben dan indelen, uitslagen verwerken en met deelnemers te praten, werden 
de rondes stuk voor stuk in een vlot tempo afgewerkt.
De  deelnemers  troffen  elkaar  in  een  toernooi  over  7  ronden  Zwitsers.  Daar  waar  andere 
toernooien  overgaan  op  groepsindelingen  gebaseerd  op  ELO  rating,  blijven  de  Weespers 
vasthouden aan één grote groep, waarin spelers van alle sterkten tegen elkaar ingedeeld kunnen 
worden. De eerste ronde wordt er ingedeeld op basis van loting; alle volgende ronden wordt er 
ingedeeld op basis van de behaalde resultaten van de dag. De vorm van dag telt dus extra mee, 
voor zowel de huisschakers, de clubschakers en de toernooischakers. Door dit unieke concept 
weet de WSC zich elk jaar weer te verzekeren van deelname van schaak liefhebbers vanuit heel 
Nederland. Natuurlijk is het gros van de deelnemers afkomstig uit de eigen regio, maar ook 
plaatsnamen  als  Baarn,  Castricum,  Eemnes,  Almere,  Bilthoven,  etc  kwamen  voor  op  de 



intekenlijst. Het toernooi van de WSC staat goed bekend onder de toernooischakers, en in het 
verleden zijn vrienden van deze toernooischakers dan ook via via in Weesp beland.
Het aantal deelnemers uit de WSC zelf, was met 20 stuks een behoorlijk aantal. Ook de eigen 
leden van de Weesper Schaakclub waarderen het toernooi zeer.

Het toernooi van de WSC staat er om bekend dat het een toernooi in gezellige sfeer is. De 
ambiance  van  de  kantine  van  de  WVGV  draagt  daar  zeker  toe  bij.  Maar  ook  het  hoge 
percentage deelnemers dat eerder aan het Open Kampioenschap heeft meegedaan, is een goede 
graadmeter voor de waardering die de deelnemers voor de WSC en het toernooi hebben. De 
soepele organisatie en snelle indeling tussen de ronden, maakt dat er voor de deelnemers een 
minimale wachttijd is. Wie een beetje zijn tijd gebruikt, komt al gauw in de beurt van 7 uur 
continu schaken.

Doordat ook dit jaar een KNSB ronde op dezelfde dag stond gepland, ontbraken een aantal 
vaste ‘klanten’. De wel aanwezige vaste klanten van het Open Kampioenschap van de Stad 
Weesp en echte toernooispelers schatten aan het begin van het toernooi de kansen al in. Menige 
opmerking over de aspiraties  voor deze dag werden door de toernooileiding gehoord.  Ook 
werden vooraf vragen gesteld over de resultaten van bepaalde spelers tijdens eerdere edities en 
was men benieuwd naar de ELO rating van spelers. Het was duidelijk dat er zowel op het bord 
als daarbuiten strategisch en tactisch werd gespeeld.
Of elke deelnemer zijn persoonlijke doel heeft weten te realiseren is niet bekend. Wel werden 
uitspraken opgetekend dat men beter had gescoord dan vorig jaar, dat men blij was met de 
behaalde 50% score, maar ook dat men in ieder geval gewonnen had van een bepaalde speler. 
De organisatie houdt het er op dat het merendeel een goed en geslaagd toernooi heeft gespeeld 
en dat men tevreden huiswaarts is gekeerd. De organiserende WSC kijkt dan ook terug op 
wederom een zeer geslaagd toernooi, dat zijn aantrekkingskracht op de schakers van diverse 
sterkte ook dit jaar heeft bewezen. 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 blijkt  telkens een 
voldoende motivatie.

De resultaten. Met 6,5 uit 7 en 27,5 weerstandspunten was J. Blanchard uit Amsterdam de 
winnaar van de titel en de hoofdprijs van 150 euro. Met succes heeft hij de titel verdedigd. H.de 
Vilder uit Amterdam werd met 6,5 uit 7 en 27 weerstandspunten 2e en winnaar van 100 euro. 
Th.Gosman uit Diemen werd met 6 uit 7 en 30,5 weerstandspunten 3e en winnaar van 50 euro. 
Naast de geldprijs ontvingen de eerste 3 een beker. De jarige M.Benschop uit Hilversum werd 
4e en ontvang een van de jubileumopener.
De  WVGV  stelde  spontaan  een  fles  wijn  voor  de  poedelprijs  cq  aanmoedigingsprijs  ter 
beschikking; deze ging naar de WSC-er B.Vossepoel.
De WSC had als extra prijzen in natura enkele flessen wijn en jubileumopeners voor degene in 
na de diverse ronden op de 25ste plaats stonden. De prijzen gingen naar B.Hoetmer, M.Ronde, 
B.van Rooijen, W.Birkhoff, M.Bakkers, J.Kallgren, P.Kreuning en D.Spel.
Beste WSC-er en winnaar van 10 euro was W.Birkhoff met 4,5 uit 7 op de 15e plaats.
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  25e editie  van  het  Open  Kampioenschap  van  de  Stad  Weesp  voor  de  enthousiaste 
schaakliefhebbers te organiseren.

André Ottenhoff



Eindstand 25  e   Open Kampioenschap van de Stad Weesp      

            pl |  nr | naam               | score |  wp  |  SB
          ------------------------------------------------------
             1 |  40 | J.Blanchard        |  6.5  | 27.5 |25.50
             2 |   6 | H.de Vilder        |  6.5  | 27.0 |24.50
             3 |  19 | Th.Gosman          |  6.0  | 30.5 |24.00
             4 |  39 | M.Benschop         |  5.5  | 27.0 |21.25
             5 |  20 | P.Hoff             |  5.0  | 30.5 |18.00
             6 |  54 | C.Pex              |  5.0  | 28.5 |18.75
             7 |  38 | E.Goudsmit         |  4.5  | 34.5 |18.75
             8 |  26 | D.van Speybroeck   |  4.5  | 29.5 |18.00
             9 |  46 | E.Bosman           |  4.5  | 28.5 |16.75
            10 |  31 | D.Portengen        |  4.5  | 28.0 |17.00
          ------------------------------------------------------
            11 |  35 | F.Deyl             |  4.5  | 28.0 |15.25
            12 |  52 | V.Ouwendijk        |  4.5  | 27.5 |16.75
            13 |   3 | W.Kraaykamp        |  4.5  | 26.5 |13.75
            14 |  43 | T.Mesters          |  4.5  | 26.0 |15.00
Beste WSC   15 |  73 | W.Birkhoff         |  4.5  | 23.5 |13.75
            16 |  16 | M.Coolen           |  4.0  | 32.5 |16.75
            17 |   2 | E.Onwezen          |  4.0  | 31.0 |16.50
WSC         18 |  13 | R.Tijssens         |  4.0  | 29.5 |14.25
            19 |  51 | H.van Soest        |  4.0  | 29.0 |15.25
            20 |  48 | T.Sieker           |  4.0  | 26.5 |13.50
          ------------------------------------------------------
            21 |  27 | A.Sueters          |  4.0  | 24.0 |10.50
            22 |  36 | R.Bakker           |  4.0  | 23.5 |12.00
WSC         23 |   9 | C.Pieters          |  4.0  | 23.5 |11.50
            24 |  24 | C.Beijen           |  4.0  | 22.5 |10.00
WSC         25 |  57 | D.Spel             |  3.5  | 31.0 |11.50
            26 |  18 | M.J.T.Bakkers      |  3.5  | 26.0 |10.00
            27 |  47 | P.Kreuning         |  3.5  | 25.0 | 9.50
WSC         28 |  41 | K.van Rossum       |  3.5  | 24.0 | 8.00
WSC         29 |  65 | B.Hoetmer          |  3.5  | 21.0 | 9.00
WSC         30 |  17 | A.Hooimeijer       |  3.5  | 19.5 | 7.00
          ------------------------------------------------------
            31 |  44 | C.Verburg          |  3.0  | 27.0 | 9.00
WSC         32 |  55 | Th.Stork           |  3.0  | 26.5 | 9.50
            33 |  30 | J.Kallgren         |  3.0  | 26.0 | 8.50
            34 |   7 | T.Vieira           |  3.0  | 26.0 | 8.00
WSC         35 |  45 | C.Roetman          |  3.0  | 24.5 | 8.25
            36 |  11 | K.Egberts          |  3.0  | 24.0 | 7.50
WSC         37 |  56 | K.Siewertsen       |  3.0  | 22.5 | 7.75
            38 |  22 | M.Gosman           |  3.0  | 22.5 | 7.00
WSC         39 |  37 | D.vd Kist          |  3.0  | 21.5 | 7.50
            40 |  23 | B.van Rooijen      |  3.0  | 20.5 | 7.75
          ------------------------------------------------------
            41 |  32 | M.Ronde            |  3.0  | 20.0 | 4.25
WSC         42 |  77 | R.Willemsen        |  3.0  | 19.5 | 3.50
            43 |  59 | J.de Roda          |  2.5  | 26.0 | 6.75
WSC         44 |  53 | R.Gooyers          |  2.5  | 21.5 | 4.50
WSC         45 |  61 | H.Boom             |  2.5  | 20.5 | 5.00
WSC         46 |  21 | G.Bloemraad        |  2.5  | 17.0 | 2.75
WSC         47 |  69 | E.Ahlheid          |  2.0  | 20.5 | 2.00
WSC         48 |   1 | P.Kersten          |  2.0  | 18.5 | 3.50
            49 |  10 | M.Denslagen        |  2.0  | 18.5 | 2.00
WSC         50 |  29 | A.van Rossem       |  1.5  | 19.5 | 2.50
          ------------------------------------------------------
WSC         51 |  33 | H.Dolman           |  1.5  | 19.5 | 1.25
            52 |  58 | E.van Beem         |  1.0  | 18.5 | 0.00
WSC         53 |   5 | B.Vossepoel        |  1.0  | 17.0 | 0.00


