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Een super spannend kampioenschap 

De nieuwe schaakkampioen van de Stad Weesp heet Eddy Sibbing uit Bussum.  Eerder won hij 

ons toernooi al in 1987, dus het werd weer eens tijd.  Sibbing en Hajnal eindigden beiden op 6 

punten, maar Sibbing behaalde 32½ weerstandspunten en Hajnal 29. Hiermee werd Zoltan 

Hajnal uit Hongarije dus tweede. De derde plaats was voor Tamás Erdélyi, eveneens uit 

Hongarije, met 5½ punt en 31½ weerstandspunten. Hij vond tussen de partijen door ook nog tijd 

om zijn schaakstalletje te bestieren en dat maakt zijn prestatie dus nog indrukwekkender. 

 

Naast deze prijswinnaars is de Weesper Schaakclub zelf ook winnaar. Het deelnemersveld laat 

al jaren een vaste kern zien, deelnemers die bijna elk jaar naar Weesp komen, soms van ver, om 

aan ons toernooi mee te doen. Uiteraard waren er ook dit jaar weer nieuwe gezichten, gelukkig 

maar, en bekende gezichten van de vorige jaren; welkom terug aan hen. Al met al een goed 

gevoel voor de organiserende WSC die van de volgende editie, de 35
ste

, een bijzondere editie 

wil maken. Niet in de laatste plaats omdat in 2013 het 90-jarig bestaan van de WSC wordt 

gevierd. Terug naar de editie 2012: 

 

Het wedstrijdverloop 

De 34
ste

 editie van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp is voor de eerste keer 

gehouden in het nieuwe onderkomen van de Weesper Schaakclub: Het Lichthuis aan het 

Waagplein 10 te Weesp. De WSC speelt daar vanaf het begin van dit seizoen. Elke 

dinsdagavond wordt in de bovenzaal de clubavond gehouden. Voor het toernooi wordt de 

grotere benedenzaal gebruikt. Met een opkomst van 46 deelnemers kon een ruime opstelling 

van de tafels worden gekozen, zodat er én ruimte was om bij elkaar te kijken én er sprake was 

van een goed gevulde zaal. 

 

De opkomst was niet alleen goed, maar ook sterk. Maar liefst 4 kampioenen uit vorige edities 

deden mee. Eddy Sibbing (1987), Aran Köhler (1991), Michiel Harmsen (2007) en 

titelverdediger Manuel Bosboom (2011). 

 

Tijdens een toernooi komen de sterkste spelers vanzelf bovendrijven. Zo ook hier: na de eerste 

ronde waren er 18 spelers met 100%, na de tweede ronde nog 10, na de derde ronde nog 4. In de 

derde ronde werd de eerste remise in de top genoteerd. Dat geeft aan dat vanaf de vierde ronde 

de toppers ook echt tegen elkaar geplaatst werden. Het programma “Zwitsers” deed zijn werk en 

de spanning op de borden nam toe. Nu was het zaak geen punten te laten liggen en zo kans te 

blijven houden op een hoge klassering. Met dit deelnemersveld hebben de spelers met een half 

punt achterstand nog kans, maar een halve punt is ook wel het maximum wat men zich kan 

veroorloven. 

In ronde 4 tekende zich de kop verder af met winst voor Manuel Bosboom en Eddy Sibbing. 

Nog slechts 2 spelers met 100% en 2 spelers volgen met 3½ punt. Zouden de 7 spelers met 3 

punten nog kans maken? 

In ronde 5 treffen de 2 koplopers elkaar: Sibbing – Bosboom wordt 1 – 0. Eddy Sibbing komt 

daarmee alleen aan kop met 5 uit 5, direkt gevolgd door Zoltan Hajnal met 4½ uit 5. Daarna 

volgen 5 spelers met 4 punten. Na de vijfde ronde is er ook niemand meer met 0 punten. 

Iedereen heeft zijn eer gered. 

In ronde 6 ontmoeten beide koplopers Hajnal en Sibbing elkaar; dit wordt uiteindelijk remise. 

Daarmee wordt het super spannend aan de top en doen alle spelers met 5 uit 6, maar ook die met 

4½ punt weer volop mee in de strijd voor het prijzengeld. 

 



Bij de start van ronde 7 zijn er in principe 7 kanshebbers voor de eerste 3 plaatsen. Wint Sibbing 

van Erdélyi, dan is Sibbing kampioen en blijft Erdélyi steken op 5 punten. De winnaar van de 

match Hajnal – Bosboom zou dan op 6 punten komen en tweede worden. Bij de strijd om de 

derde plaats kunnen zich nog voegen: Harmsen, De Boer en Köhler, die allen nog op 5½ 

kunnen komen. Bij remise van Sibbing en een winnaar in de match Hajnal – Bosboom zijn er 2 

spelers die op 6 punten eindigen en zullen de weerstandspunten de doorslag geven. Bij verlies 

van Sibbing ligt het hele veld weer open.  

De eerste uitslag aan deze topborden was de remise tussen Erdélyi en Sibbing! De tweede 

uitslag volgt snel daarna: winst voor Hajnal op Bosboom. Sibbing en Hajnal eindigen op 6 uit 7, 

maar Sibbing wint op weerstandspunten! 

 

Voor de spelers was het een spannende strijd en voor de kijkers bij de topborden heel 

interessant om het wedstrijdverloop te volgen. Zo hebben de deelnemers aan deze 34
ste

 editie 

van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp niet alleen genoegen kunnen beleven aan hun 

eigen partijen, maar ook aan de partijen op andere borden. 

 

Andere winnaars 

Met een 10
de 

plaats was Michiel Harmsen de beste Weesper niet spelend bij de organiserende 

Weesper Schaakclub, hij scoorde 4½ uit 7. 

Beste WSC-er was dit jaar Harry Boom op de 19
de

 plaats met een score van 4 uit 7. 

 

Tot slot 

Zoals de gewoonte is bij ons toernooi waren er ook op deze 34
ste

 editie van het Open 

Kampioenschap van de Stad Weesp weer prijzen in natura voor de beste speler met ½ ,1 ,1½ ,2 

,2½ ,3 ,3½ ,4 ,4½ en 5 punten, waarbij het onderscheid gemaakt werd op basis van de 

weerstandspunten en SB-punten. De WSC kijkt wederom terug op een succesvol toernooi dat in 

een prettige sfeer en zonder problemen is verlopen.  

 

Met dank aan de leiding van Het Lichthuis, de clublocatie van de WSC, en aan de vrijwilligers 

van de WSC, die de inwendige mens tijdens het toernooi perfect hebben verzorgd. Na een 

dankwoord aan de deelnemers voor hun bijdrage aan dit toernooi, wenste de organisatie 

iedereen een wel thuis, prettige feestdagen en groette “tot volgend jaar”. 

 

 André Ottenhoff / Ariën Hooimeijer 

 

 

Eindstand 34
ste

 Open Kampioenschap van de Stad Weesp 

 

Nr Naam Score WP SB   

  1 Eddy Sibbing 6 32,5 26,75 
   2 Zoltan Hajnal IM 6 29 24,25 
   3 Tamás Erdélyi IM 5,5 31,5 23,50 
   4 Harold de Boer 5,5 27,5 22,50 
   5 Aran Köhler FM 5,5 27 19,25 
   6 Manuel Bosboom IM 5 32,5 20,50 
   7 Levon Galoyan FM 5 29,5 19,00 
   8 Diederic 't Hooft 5 29 18,50 
   9 Rob van de Kamp 4,5 30,5 17,75 
 



10 Michiel Harmsen 4,5 29 16,75 Weesp 

11 Pim Ydo 4,5 28 16,25 
 12 Tjomme Klop 4 30 14,50 
 13 Jildo Kalma 4 30 13,75 
 14 Ridens Bolhuis 4 28 12,50 
 15 Marc Norden 4 27 12,00 
 16 André Sueters 4 26 13,00 
 17 Rob Bödicker 4 25,5 10,50 
 18 Angelo Spiler 4 24,5 11,00 
 19 Harry Boom 4 24 11,00 WSC 

20 Olav Lucas 4 24 10,50 
 21 Richard Hofman 4 23,5 10,00 
 22 Juan de Roda Husman 3,5 28 10,50 
 23 Almar Sternau 3,5 25 8,75 
 24 George Burlage 3,5 24,5 9,75 
 25 Harold van der Laan 3 27,5 11,50 Weesp 

26 Marlo Coolen 3 26 9,00 
 27 Richard Gooyers 3 25 8,50 
 28 Bryan Wijk 3 24,5 8,00 
 29 Bert-Jan Melchers 3 23 7,50 
 30 Bert Scheidegger 3 22,5 6,00 Weesp 

31 Huib Vriens 3 22 5,00 
 32 Tom van der Zee 3 21 9,25 
 33 Rob Camozzi 3 19 5,75 
 34 Dick Spel 3 16,5 3,50 WSC 

35 Hans Frielink 2,5 22 6,25 WSC 

36 John Pot 2,5 21,5 6,25 
 37 Cees Beijen 2,5 21 3,75 
 38 Ron Klinkhamer 2,5 19 5,00 
 39 Wilfred den Breejen 2,5 19 3,50 
 40 Klaas Siewertsen 2,5 18,5 4,50 WSC 

41 Juan de Roda y Carceles 2 22 5,25 
 42 Conrad Huisden 2 22 4,00 
 43 Jan Kuyper 1,5 18,5 2,75 WSC 

44 Carlos Huisden 1,5 15 1,25 
 45 Theo van Tubergen 1 18 0,50 WSC 

46 Han Hilders 0,5 17,5 0,75 WSC 
 

 


