
Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2006

Voor de zoveelste maal op rij is de Weesper Schaakclub trots op het verloop van het jaarlijkse 
Open Kampioenschap van de Stad Weesp. Deze 28ste editie telde 66 deelnemers en werd op 9 
december 2006 in de WSC onderkomen, de kantine van de WVGV, gehouden.
Na een wat trage start van de vooraanmeldingen, kwamen de laatste weken de inschrijvingen 
via internet en telefoon in grote aantallen binnen. Ook aan de zaal op de dag zelf, werden nog 
ruim 15 inschrijvers genoteerd.

Kort na tien uur werd de eerste ronde gestart en in de gebruikelijke goede en ontspannen sfeer 
werden de 7 ronden strak op schema afgewerkt. De WSC had na jaren de keuze gemaakt van de 
eigen software voor een Zwitsers toernooi over te stappen naar de officiële KNSB versie. Enige 
spanning  bij  de  toernooileiding  was  er  daarom  wel,  omdat  met  name  de  flitsende 
indelingslogistiek van de WSC-er zovele complimenten hadden opgeleverd. Ook nu wilde de 
toernooileiding daar weer aan voldoen. Het is gelukt.

Opvallend voor het toernooi  is  het  hoge percentage deelnemers,  waarvoor dit  de zoveelste 
deelname aan het jaarlijkse toernooi is. Vertrouwde gezichten die al sinds jaren naar Weesp 
komen. Uiteraard velen uit de directe regio, maar ook vaste klanten uit Bilthoven, Rotterdam, 
Enschede, Ede, etc.
Opvallend is ook dat elk niveau schaker aan zijn trekken komt. Sterke spelers uit de hogere 
regionen  van  het  Nederlandse  schaken.  Clubschakers  van  de  eigen  WSC  en  omstreken. 
Schakers die niet lid zijn van een vereniging, maar een dag schaken bij de WSC wel zien zitten.
Het blijkt keer op keer dat het Zwitserse systeem een prima aanpak is om een toernooi met 
maar een groep, maar wel grote ELO verschillen vorm te geven. Door bij de indeling alleen te 
kijken naar de resultaten die zijn behaald op de toernooidag zelf, speelt iedereen vanaf de derde 
ronde tegen een tegenstander van vergelijkbaar niveau.
De organisatie was weer zeer tevreden over het verloop op dit punt. Ook de deelnemers lieten 
blijken tevreden te zijn over de bezetting en het verloop van het toernooi in organisatorische 
zin.  De geluiden over de eigen schaakresultaten waren van wisselde aard. Maar de manier 
waarop daar over werd gesproken was wel positief. Doelstellingen om toch minimaal de score 
van vorig jaar  te  evenaren,  of  een halve punt  hoger te  scoren werd uitgebreid met  elkaar 
besproken.

De nieuwe kampioen van de Stad Weesp heet X.Wemmers uit Utrecht. Met een fraaie score 
van 6 ½ uit 7 bleef hij ongeslagen. Bij de start van de laatste ronde stond Wemmers al alleen 
aan kop en was ingedeeld tegen J.Ceko uit Amsterdam, die op dat moment 2de stond met 5 ½ 
punt.  Aan  remise  had  Wemmers  genoeg  en  remise  zou  ook  Ceko  is  de  strijd  voor  het 
prijzengeld houden. Direct bij de start van de laatste ronde kwamen de heren remise overeen en 
was het afwachten wat andere spelers zou gaan doen en wat dit zou gaan betekenen voor de 2de 

t/m 5de plaats.
Van de concurrenten voor de eerste 3 plaatsen wist alleen R.Ris uit Ouderkerk aan de Amstel  
de volle score in ronde laatste ronde te halen en ook op 6 punten te komen. Doordat Ceko een 
betere weerstand had (31 ½ punt) werd hij tweede in de eindrangschikking en Ris (met 27 ½ 
weerstand) derde.
Een geldprijs en een beker voor de eerste drie.



Deelnemer H.J.Plantfeber uit Amsterdam bracht aan het begin van de dag twee horloges is als 
extra prijzen. Een voor de jongste deelnemer; dat bleek A.Kustura uit Duivendrecht, die met 
zijn 11 jaar op de 22ste plaats eindigde met 4 punten. Een halve punt lager slechts dan zijn 
vader. Het tweede horloge was voor de beste dame. Vorig jaar deden er nog meerdere dames 
mee, maar dit jaar slechts één. Marjolein Denslagen uit Amsterdam viel op deze manier in de 
prijzen met haar 59ste plaats en 2 punten.
Ook de WSC had extra prijzen beschikbaar gesteld buiten de geldprijzen voor de eerste 3 
plaatsen. Voor de beste Weesper, niet  lid van de WSC, Rob Tijssens was en een envelop, 
evenals voor het hoogste geëindigde lid van de WSC. Dat was voor het 3de jaar op rij Dave van 
der Kist uit Almere.
Voorts was er een fles wijn voor de beste speler in de groep die met een ½ , 1 , 1 ½ , 2 etc. 
punten eindigde.

De opzet van het toernooi. De WSC zet al jaren een toernooi neer dat geschikt is voor alle 
niveau schakers. Iedereen die het leuk vindt om een hele zaterdag te schaken en 7 partijen 
rapidschaak van 25 minuten per speler te spelen, kan zich bijna 7 uur te buiten gaan aan dit 
fraaie spel ofwel deze fantastisch sport. Inschrijvingen komen van hobbyschakers, clubschakers 
en wedstrijdschakers. De WSC richt zich in principe niet bijzonder op de wedstrijdschakers, 
om de  drempel  voor  de  hobbyschakers  en  de  clubschakers  niet  te  groot  te  maken.  In de 
promotie voor het toernooi wordt er daarom ook nooit gebruik gemaakt van de grote of grotere 
namen van deelnemende meester  of  grootmeesters.  De wedstrijdschakers,  die  wellicht  ook 
komen voor het prijzengeld, zijn uiteraard wel zeer welkom. Zeker als het er meerdere zijn,  
maakt dat het toernooi extra interessant en extra spannend.

De organisatie was ook zeer tevreden over het verloop van het toernooi. De arbiters hebben 
geen ingrepen hoeven uit te voeren. Het bleef bij een enkele verduidelijkingen van regels naar 
aanleiding van vragen van deelnemers.
Het  soepele  verloop van het  toernooi,  een  snelle  indeling  voor  de volgende ronde slechts 
minuten  nadat  de  laatste  partij  van  de  vorige  ronde  bekend  was,  zorgde  voor  minimale 
wachttijd bij de deelnemers.
Het soepele verloop van het toernooi is ook mogelijk gemaakt door de Rabobank én Upper 
Deck Europe BV. Zonder hun sponsoring is een toernooi als dit niet mogelijk. De vereniging 
WVGV maakte het toernooi in de kantine van hun clubgebouw mogelijk door de logistiek 
vanachter de bar te verzorgen. De organiserende Weesper Schaakclub, die elke dinsdagavond 
clubavond  in  de  kantine  van  WVGV houdt,  is  de  vele  vrijwilligers  van  de  WVGV zeer 
erkentelijk.

Het geheim van het succes van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp zit volgens de 
organisatie in de sfeer waarin het toernooi plaatsvindt. Binnen de WSC is de gemoedelijke en 
vriendschappelijke  sfeer  ernstig  belangrijk.  Meer  nog  dan  de  resultaten,  is  de  sfeer 
doorslaggevend voor de wekelijkse hoge opkomst op de clubavond. Ook het toernooi straalt dat 
uit.  Graag sleept de WSC schakers uit  Weesp en omstreken over de drempel van het club 
schaken. Ten onrechte denken nog steeds veel hobbyschakers dat het niveau op een club veel te 
hoog is in vergelijking met hun eigen schaakniveau. Na een paar avonden meedraaien binnen 
de muren van de WSC blijkt dat ook binnen een club schaakniveau verschillen aanwezig zijn 
en dat men prima kan aansluiten op basis van het eigen schaakniveau. Een belangrijk deel van 
de promotieactiviteiten  voor het  Open Kampioenschap is  er  op gericht de drempel  weg te 
nemen voor club schaken en toernooi schaken.



Ook de toernooivorm van het Open Kampioenschap is op die laagdrempeligheid gericht. 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 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 
hobbyschakers, de clubschakers en de toernooischakers. Door dit unieke concept weet de WSC 
zich elk jaar weer te verzekeren van deelname van schaakliefhebbers vanuit heel Nederland. 
Natuurlijk is het gros van de deelnemers afkomstig uit de eigen regio, maar ook plaatsnamen 
ver buiten de eigen regio komen 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. De waardering voor het toernooi kan worden afgeleid uit het 
grote percentage deelnemers dat eerder heeft meegedaan en jaarlijks terugkomt.

Nadat  alle  prijzen  waren verdeeld,  werd  het  toernooi  afgesloten  met  de  groet  “wel  thuis, 
prettige feestdagen en tot volgend jaar”.

André Ottenhoff / Ariën Hooimeijer

Eindstand 28  ste   Open Kampioenschap van de Stad Weesp      

Nr   |Naam               |Score|    SB |  WP |Progr.
  1  |Wemmers, X.        |6.5  |   25.0| 34.0|  27.5
  2  |Ceko, J.           |6    |   21.5| 31.5|  25.0
  3  |Ris, R.            |6    |   20.0| 27.5|  25.0
  4  |Assendelft, F. van |5.5  |   23.0| 33.0|  23.5
  5  |Weerd, W. de       |5.5  |   20.5| 27.5|  23.5
  6  |Kohler, A.         |5    |   22.5| 31.5|  21.0
  7  |Portengen, D.      |5    |   20.0| 28.0|  19.0
  8  |Hensbergen, W.     |5    |   19.5| 28.0|  18.0
  9  |Oudejans, M.       |5    |   19.5| 26.0|  20.0
 10  |Becic, S.          |5    |   19.0| 27.0|  19.0
 11  |Slingerland, F.    |5    |   18.5| 25.5|  19.0
 12  |Muts, W.           |4.5  |   20.0| 26.0|  17.5
 13  |Coolen, M.         |4.5  |   19.5| 28.5|  20.5
 14  |Blokland, D.       |4.5  |   19.5| 27.5|  17.5
 15  |Becic, Z.          |4.5  |   19.5| 27.0|  19.0
 16  |Kustura, S.        |4.5  |   19.0| 27.0|  15.5
 17  |Kist, D. van der    |4.5  |   19.0| 26.5|  16.5  WSC
 18  |Plantfeber, H.J.   |4.5  |   17.0| 24.0|  17.0
 19  |Hoffman, R.        |4    |   21.0| 29.5|  18.0
 20  |Luberti, W.        |4    |   21.0| 29.0|  20.0
 21  |Spel, D.           |4    |   20.5| 30.0|  17.5  WSC
 22  |Kustura, A.        |4    |   20.5| 29.0|  17.0
 23  |Kraaykamp, W.      |4    |   19.5| 27.5|  21.0
 24  |Vilder, H. de      |4    |   19.5| 27.0|  16.0
 25  |Renger, H.G.       |4    |   18.5| 27.0|  16.0
 26  |Sternau, A.        |4    |   18.0| 25.5|  18.0
 27  |Schoorl, A.        |4    |   15.5| 22.0|  14.0
 28  |Beijen, C.M.       |4    |   14.5| 21.0|  15.0
 29  |Onwezen, E.        |4    |   14.5| 20.5|  15.0
 30  |Kuyer, H.          |3.5  |   21.5| 29.0|  20.0
 31  |Bosman, E.J.F.     |3.5  |   21.0| 30.0|  14.5
 32  |Tijssens, R.       |3.5  |   19.5| 28.0|  14.0  Weesp
 33  |Berendsen, D.      |3.5  |   18.5| 27.0|  15.5
 34  |Speybroek, D.J. van|3.5  |   18.5| 25.0|  16.0
 35  |Weidema, R.        |3.5  |   18.0| 26.0|  12.5
 36  |Norden, M.         |3.5  |   17.5| 25.0|  14.5
 37  |Wit, P. de         |3.5  |   15.5| 23.5|  11.5



 38  |Boer, K. den       |3    |   19.5| 27.0|  14.0
 39  |Lagendijk, W.      |3    |   18.0| 25.0|  12.0
 40  |Roda, J. de        |3    |   17.0| 24.0|  11.0
 41  |Tubergen, T. van   |3    |   17.0| 22.0|  12.0  WSC
 42  |Chau, W.           |3    |   16.0| 21.0|  12.0
 43  |Keizers, P.        |3    |   15.5| 22.5|  10.0
 44  |Vreeze, F. de      |3    |   14.5| 23.0|   8.0
 45  |Hoetmer, B,        |3    |   14.5| 20.5|   9.0  WSC
 46  |Eng, H.P.M. van der|3    |   14.0| 21.0|  12.0
 47  |Siewertsen, K.     |3    |   13.5| 18.0|   9.0  WSC
 48  |Willemsen, R.      |3    |   12.0| 16.5|   7.5  WSC
 49  |Kersten, P.        |3    |   10.5| 15.5|   8.0  WSC
 50  |Stork, Th.         |2.5  |   19.0| 25.0|  12.5  Weesp
 51  |Hoff, P.H.         |2.5  |   16.5| 24.5|  11.5
 52  |Vriens, H.A.       |2.5  |   16.5| 21.5|  10.5
 53  |Leurs, R.M.        |2.5  |   15.0| 21.0|   9.5
 54  |Draaisma, G.       |2    |   17.5| 24.5|  12.0
 55  |Viera, T.          |2    |   16.5| 23.5|  11.0
 56  |Strijbol, S.       |2    |   16.5| 21.5|   7.0  WSC
 57  |Pijpen, A. van     |2    |   15.5| 21.5|   9.0
 58  |Gooyers, R.        |2    |   15.0| 20.0|   8.0
 59  |Denslagen, M.      |2    |   14.5| 19.5|   6.0
 60  |Rooijen, B. van    |2    |   13.0| 19.0|   6.0
 61  |Boom, H.           |2    |   12.0| 18.0|   5.5  WSC
 62  |Kuyper, J.         |2    |   11.5| 17.5|   8.0  WSC
 63  |Dolman, H.         |1.5  |   15.0| 21.0|   6.0  WSC
 64  |Vossepoel, B.      |1    |   14.0| 20.5|   3.0  WSC
 65  |Ahlheid, E.        |1    |   12.0| 16.5|   3.0  WSC
 66  |Beffers, F.        |0.5  |   12.0| 18.5|   1.0


