
Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2008

De 85 jarige Weesper Schaakclub (WSC) organiseerde op zaterdag 13 december 2008 de 30ste 

editie van het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp. Al voordat we begonnen waren, 
was er om die twee jubilea redenen al sprake van een succes.
Met een deelnemersveld van 50 spelers uit de wijde omgeving tot en met Rotterdam werd kort 
na 10 uur het startsein voor dit  inmiddels fameuze toernooi gegeven. Een hoog percentage 
(65%) van de deelnemers heeft eerder aan het toernooi meegedaan; een groot aantal kan zelfs 
tot de vaste deelnemers worden gerekend en doet bijna elk jaar mee. De WSC trekt dan ook de 
conclusie dat de opzet van het toernooi en het moment tussen Sinterklaas en Kerstmis een 
goede keuze is. “We blijven op dezelfde voer verder gaan, ook in 2009.”

De winnaar van deze 30ste editie is geworden T.B. Vrenegoor uit Amsterdam. Ongeslagen heeft 
hij de titel weten binnen te halen. Met een remise in de laatste ronde was zijn score 6 ½ uit 7.

De organisatie  
De Weesper Schaakclub had de organisatie weer strak in de hand. Met een goede voorbereiding 
en voorinschrijving werden de deelnemers ontvangen in de kantine van de WVGV aan de 
Hogeweijselaan. Nadat de laatste zaalinschrijving waren verwerkt,  kon de 1e ronde worden 
gestart  binnen  het  bekende  Weesper  kwartiertje.  Tussen  de  7  ronden  door  werd  de  tijd 
goedgemaakt en was de prijsuitreiking volgens schema om 17.00 uur.
Het toernooi is opgezet voor maximaal 80 deelnemers. De WSC hield rekening met een wat 
kleiner deelnemersveld in verband met een KNSB ronde op dezelfde dag. Met 50 deelnemers is 
de WSC tevreden. Dit jaar had de WSC geen (hoofd)sponsor en met 50 deelnemers worden de 
kosten gedekt. Belangrijker nog vindt de WSC de prettige sfeer tijdens het toernooi. “Het was 
weer een genoegen dit toernooi voor deze schaakliefhebbers te mogen organiseren.”

De spanning  
Het toernooi wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem waarbij alle spelers zijn ingedeeld in 
1 groep. Per ronde wordt ingedeeld op basis van de resultaten die tot dan toe op het toernooi 
zijn behaald. Hoe verder de ronden zijn verlopen, hoe meer men daadwerkelijk tegenstanders 
van gelijke sterkte krijgt.
Al bij de indeling van de 4de ronde begon duidelijk te worden wie dit toernooi de kanshebbers 
op de titel zouden kunnen zijn. Er waren nog 4 spelers met een 100% score. Dat waren J.Ceko, 
H. de Boer, T. Vos en T. Vrenegoor. Vos en Vrenegoor wonnen hun partij en speelden in de 5de 

ronde tegen elkaar. Tjark Vos is 12 jaar en heeft een ELO rating van 1774. Hij speelt bij TAL 
en bij Zukertort Amstelveen. Tjark is een begenadigde jeugdspeler en wordt ook al begeleid op 
KNSB niveau. Een speler welke de moeite waard is om te volgen. Volgens Tjark heeft hij in de 
5de ronde de mogelijkheid van remise laten liggen. Heel jammer voor hem en voor de spanning 
in het toernooi, want hoe zou het gelopen zijn als deze wedstrijd remise was geworden het 
aantal kanshebbers in eens weer groter was geworden.
Voor Vrenegoor was het een volgende stap naar de titel. Want in ronde 6 versloeg hij ook 
Ceko, de laatste deelnemer met een 100% score tot dat moment. Ceko moest alleen deze partij  
verloren geven en werd uiteindelijk 2e met 6 uit 7.



De winnaars  
De eerste plaats, de titel, de beker en het prijzengeld was voor T.B. Vrenegoor uit Amsterdam 
met een score van 6 ½ uit 7 ronden. De tweede plaats, met beker en geldprijs, was voor J. Ceko 
uit Amsterdam met 6 punten. De derde plaats, met beker en geldprijs, was voor J. Masselink 
met 5 ½ punt en 30 weerstandspunten.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten tellen de weerstandspunten en de SB-punten mee, om de 
plaats  in  de  eindrangschikking  te  bepalen.  De  weerstandspunten  en  SB-punten  zijn 
methodieken  om  aan  te  geven  hoe  zwaar  je  tegenstanders  zijn  geweest.  Eindigt  een 
tegenstander hoger in de lijst dat levert dat meer punten op.
De nummer 4 van het toernooi was Hans Wijnand uit Laren met eveneens 5 ½ punt, maar met  
29 weerstandspunten. Hans Wijnand viel net buiten de geldprijzen, maar wel in de prijzen, 
want als best geëindigde Weesper Schaakclub speler wist hij beslag te leggen op een van de 
extra prijzen.
De nummer 5 Tjark Vos was de beste van de groep met 5 punten. Gezien zijn leeftijd werd de 
fles wijn, en het feit dat hij de beste jeugdspeler was, omgezet in een extra geldprijs.

Extra prijzen waren er ook voor de beste speler met respectievelijk 1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 4½ en 5 
punten middels een attentie in natura voor de feestdagen.
De poedelprijs was voor R.D. Kooijman uit Weesp. Hij besloot volgende jaar beter te willen 
scoren en meldde zich direct aan als nieuw lid van de organiserende Weesper Schaakclub.

De terugblik  
De WSC kijkt terug op een geslaagd toernooi. Opvallend is en blijft het grote aantal deelnemers 
dat jaar in jaar uit terugkomt om deel te nemen aan het toernooi. Bekende gezichten, vaste 
klanten, uit de regio en van ruim daarbuiten.
Spelers van elk niveau zijn weer aan hun trekken gekomen. Door het hebben van 1 groep en 
een  indeling  tegen  spelers  die  eenzelfde  score  hebben  gehaald  gedurende  het  toernooi 
garanderen dat zeker vanaf ronde 3 iedereen een gelijkwaardige tegenstander krijgt. Dat maakt 
het zeer aantrekkelijk de 7 ronden vol te houden.
De toernooileiding heeft geen ingrepen of arbitrages te hoeven uitvoeren. Slechts hier en daar 
een toelichting op de regels bij twijfel, bleek voldoende om het toernooi in optimale sfeer te 
laten verlopen.

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 30  ste   Open Kampioenschap van de Stad Weesp      

Plaats Naam Score Weerst. SB WSC-lid
1 T.B. Vrenegoor 6.5 30.5 27.75  
2 J. Ceko 6 34.5 28.00  
3 J. Masselink 5.5 30.0 22.25  
4 H. Wijnand 5.5 29.0 20.75 WSC
5 T. Vos 5 34.5 22.00  
6 R. Matoewi 5 29.0 19.00  
7 N. Louter 5 29.0 18.50  
8 H. de Boer 5 27.5 16.00  



Plaats Naam Score Weerst. SB WSC-lid
9 M. Coolen 4.5 28.0 16.50  

10 A. Mehnavian 4.5 28.0 15.00  
11 A. Spiler 4.5 25.0 13.00  
12 B.G. van Beckhoven 4.5 21.5 10.00  
13 M. Harmsen 4 32.0 15.50  
14 R. Weidema 4 31.5 16.00  
15 D.R. Berendsen 4 28.5 13.50  
16 D.J. van Speybroeck 4 26.5 14.00  
17 W. van Spengen 4 25.5 11.50  
18 W. Kraaykamp 4 24.5 12.50  
19 J. Walstijn 4 24.5 12.00  
20 O. Lucas 4 24.0 12.75  
21 A. Schoorl 4 20.0 9.50  
22 H.J. Plantfeber 3.5 31.0 12.25  
23 C.M. Beijen 3.5 26.5 12.25  
24 M. Duinmaijer 3.5 26.0 10.25  
25 B. Scheidegger 3.5 25.5 9.00  
26 D. Portengen 3.5 24.0 9.75  
27 E.J. Goudsmit 3.5 22.5 8.75  
28 P. Snoek 3.5 21.5 10.25  
29 K. Siewertsen 3.5 20.0 7.00 WSC
30 G. van den Bergh 3 26.0 9.00  
31 H. Boom 3 25.5 10.25 WSC
32 P.H. Hoff 3 24.5 7.75  
33 Z. Becic 3 24.0 7.50  
34 H. Jurriens 3 21.5 8.75  
35 B. Hoetmer 3 21.5 7.75 WSC
36 J.W. Thurkow 3 20.5 7.25  
37 R. Willemsen 3 20.5 4.00 WSC
38 P. Elisen 3 16.5 4.00  
39 Th. Heukels 2.5 22.5 7.00  
40 L. Prorok 2.5 20.5 5.00  
41 R. Gooyers 2.5 20.0 5.75  
42 B. Vossepoel 2 25.5 6.00 WSC
43 L. van Baar 2 22.0 4.50  
44 B. van Rooijen 2 22.0 3.50  
 P. Kersten 2 22.0 3.50 WSC

46 D. Nijland 2 17.0 0.00  
47 P. de Weerd 2 16.5 1.50  
48 J. Kuyper 1.5 18.5 2.50 WSC
49 E. Vossepoel 1.5 17.5 4.00 WSC
50 R.D. Kooijman 0 20.0 0.00  

NB 
Deze eindstand is gecorrigeerd in verband met een onjuiste sortering op de 3e sorteersleutel; nl 
de SB punten. Deze correctie blijkt gelukkig geen consequenties te hebben voor de ontvangers 
van de geldprijzen en de extra prijzen.


