Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2005

De 27ste editie van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp op zaterdag 10 december 2005
was een bijzonder toernooi. Allereerst vanwege het feestelijke karakter van het toernooi in het
kader van Weesp 650 jaar. Maar ook doordat tijdens het toernooi de speelzaal rookvrij was.
Verder was het weer een bijzonder goed en sterk bezet toernooi. En het wellicht
allerbelangrijkste aspect was wel dat het als vanouds weer op rolletjes verliep in een prettige
sfeer.
Weesp 650 jaar betekende voor het jaarlijkse Open Kampioenschap, georganiseerd door de
Weesper Schaakclub, dat het toernooi onderdeel was van het feestprogramma en vanuit die
invalshoek aandacht kreeg. Tijdens het toernooi was Weesp 650 jaar vooral te merken bij de
prijsuitreiking. Aan alle deelnemers werd een bijzonder certificaat van deelname uitgereikt,
doorspekt met verwijzingen naar 650 jaar stadsrechten. Onder de extra prijzen waren 2 munten;
1 voor de beste Weesper en 1 voor de nummer 27 van deze 27ste editie van het toernooi.
De Weesper Schaakclub heeft met ingang van dit seizoen besloten te spelen in een rookvrije
speelzaal. De vereniging volgt hiermee de KNSB die bij steeds meer toernooien en wedstrijden
een rookvrije speelzaal als regel stelt. Aan de ene kant is het vervelend voor rokers, die tijdens
de spannende momenten van de wedstrijd het zonder een sigaret moeten doen en mogelijk heeft
een enkeling om die reden afgezien van deelname. Aan de andere kant werd al enige jaren door
deelnemers gevraagd of het Weesper toernooi rookvrij was. In de voorafmelding kon nu ‘ja’
worden geantwoord en dat heeft mogelijk ook extra deelnemers opgeleverd. Uiteraard had de
organisatie voorzien in rookruimten buiten de zaal, maar de meeste rokers verkozen de
buitenlucht.
De opkomst van het toernooi, dat maximaal 80 deelnemers kan bergen, was goed. Met 61
voorinschrijvers, veelal via internet op de eigen site www.weesperschaakclub.nl terecht
gekomen, had de organisatie er voor aanvang al veel vertrouwen in. Uiteindelijk bleken er 70
deelnemers.
Met een groot aantal kampioenen uit vorige jaren, inschrijvingen van KNSB spelers en
toernooispelers was het weer een sterk bezet toernooi. Door de opzet van het toernooi was het
zowel voor de wedstrijdschaker als voor de recreatieschaker aantrekkelijk om mee te doen.
De organisatie was als vanouds gedegen opgezet en goed voorbereid. De vrijwilligers van de
WSC hadden de speelzaal op de vroege zaterdagochtend omgetoverd in een professionele
speelzaal, waarin alles wat nodig was voor een goed verloop aanwezig was. Met behulp van de
computerprogrammatuur, die zich al jaren bij dit WSC toernooi bewezen heeft, werden de
uitslagen, de standen en de indelingen supersnel gepresenteerd. De ene ronde volgde de andere
ronde in snel tempo op. Hierdoor kan met recht worden gesteld dat het een schaakmarathon van
bijna 7 uur is geworden.
De nieuwe kampioen van de Stad Weesp heet B.Carlier uit Hollandse Rading. Hij wist de titel
te veroveren en ongeslagen te blijven. Met 6 ½ uit 7 een terechte winnaar. Alleen in ronde 4
tegen A.Kohler, die uiteindelijk 2e werd, moest B.Carlier een remise toestaan. De 2 e t/m 4e
plaats behaalden allen 5 ½ punt en de weerstandspunten moesten uitmaken wie recht op welke

plaats had. A.Kohler uit Amsterdam werd 2e met 34 ½ weerstandspunt (wp), A.Blees uit
Amsterdam werd 3e plaats met 33 wp en P.Drost uit Bussum werd 4e met 29 wp.
Het toernooi was sterk bezet met de nodige (internationale) meesters en oud-kampioenen van
dit toernooi. Naast de genoemde klinkende namen waren ook Jonkman, Timman (broer van),
Becic, etc. aanwezig; maar ook de winnaar van 2004 J.Ceko, en de winnaar van 2002 en 2003
J.Blanchard.
Het fantastische eindresultaat van de oud-voorzitter van de WSC J.W.Thurkow, tegenwoordig
woonachtig in Beilen (Drente), mag niet onvermeld blijven. Hij eindigde op de 9 e plaats met 5
punten.
De beste Weesper was Dick Spel (tevens WSC lid) op de 28ste plaats met 4 punten.
De beste WSC speler, net als vorig jaar, was Dave van der Kist uit Almere. Vorig jaar 30 ste, nu
24ste met 4 punten.
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 Muiden
Weesp en omstreken 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
clubschaken. 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 clubschaken en toernooischaken.
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.
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 na de prijsuitreiking tevreden huiswaarts is gekeerd. Een prijsuitreiking waarbij er
niet alleen geldprijzen waren voor de nummers 1,2 en 3. Diverse flessen wijn ter opluistering
van de komende feestdagen werden uitgedeeld aan de best geëindigde met ½ , 1, 1 ½ , 2 , etc
punten. Ter stimulering van het jeugdschaak was er een geldprijs voor de beste jeugdspeler tot
16 jaar, dit werd A.Kustura uit Duivendrecht die op plaats 44 eindigde met 3 punten. Ter
stimulering van het damesschaak was er geldprijs voor de beste vrouwelijke deelneemster, dit
werd S.Greeuw uit Amsterdam die op plaats 17 eindigde met 4 ½ punt.
De nummer 27 J.Lindenboom kreeg als “winnaar” van deze 27 ste editie een herinneringsmunt
Weesp 650 jaar, evenals de beste Weesper/WSC-er Dave van der Kist. Nadat alle prijzen waren
verdeeld, dankte de voorzitter van de Weesper Schaakclub allen in zijn slotwoord met sloot af
met de groet “wel thuis, prettige feestdagen en tot volgend jaar”.
André Ottenhoff
Eindstand 27ste Open Kampioenschap van de Stad Weesp
pl | nr | naam
| score | wp | SB
-----------------------------------------------------1 | 56 | B.Carlier
| 6.5 | 32.5 |29.75
2 | 39 | A.Kohler
| 5.5 | 34.5 |26.25
3 | 60 | A.Blees
| 5.5 | 33.0 |23.75
4 | 55 | P.Drost
| 5.5 | 29.0 |20.75
5 | 31 | J.Ceko
| 5.0 | 32.0 |21.00
-----------------------------------------------------6 | 68 | H.Jonkman
| 5.0 | 32.0 |21.00
7 | 33 | A.P.Timman
| 5.0 | 29.5 |18.50
8 |
3 | W.Kraaykamp
| 5.0 | 28.0 |18.50
9 | 16 | J.W.Thurkow
| 5.0 | 26.0 |17.00
10 | 41 | R.Bodicker
| 5.0 | 25.0 |16.00
-----------------------------------------------------11 | 42 | J.Blanchard
| 4.5 | 34.5 |21.00
12 | 11 | S.Kustura
| 4.5 | 32.0 |18.00
13 | 67 | P.de Jager
| 4.5 | 30.5 |18.25
14 | 36 | S.Becic
| 4.5 | 29.5 |16.75
15 | 59 | W.Luberti
| 4.5 | 28.5 |16.50
-----------------------------------------------------16 | 57 | G.Sanderse
| 4.5 | 28.0 |14.25
17 | 73 | S.Greeuw
| 4.5 | 26.5 |14.75
18 | 37 | H.Kuyer
| 4.5 | 25.0 |15.75
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19 | 49 | M.Oudejans
| 4.5 | 24.5 |13.50
20 |
1 | D.J.Speybroeck
| 4.5 | 24.0 |13.75
-----------------------------------------------------21 | 48 | M.Duinmayer
| 4.5 | 24.0 |13.25
22 | 45 | H.van der Eng
| 4.0 | 28.5 |15.25
23 | 46 | T.van Rooijen
| 4.0 | 26.5 |14.00
24 | 29 | D.van der Kist
| 4.0 | 26.5 |12.50
25 | 40 | Z.Becic
| 4.0 | 26.5 |11.00
-----------------------------------------------------26 | 70 | K.Brunner
| 4.0 | 24.5 |11.75
27 | 58 | J.Lindenboom
| 4.0 | 24.5 |11.75
28 | 14 | D.Spel
| 4.0 | 24.5 |10.00
29 | 63 | G.van der Bergh
| 4.0 | 22.0 |11.50
30 | 53 | G.Merkx
| 4.0 | 21.5 |10.00
-----------------------------------------------------31 | 65 | H.Plantfeber
| 3.5 | 28.5 |12.75
32 | 62 | J.Huyzer
| 3.5 | 27.5 |13.75
33 | 34 | H.de Vilder
| 3.5 | 26.5 |11.25
34 |
6 | E.Onwezen
| 3.5 | 26.0 |11.00
35 | 61 | W.Hensbergen
| 3.5 | 25.0 | 9.25
-----------------------------------------------------36 | 64 | D.Blokland
| 3.5 | 24.5 |11.25
37 | 19 | Vromans
| 3.5 | 24.0 | 9.75
38 | 22 | C.Beijen
| 3.5 | 23.5 | 9.25
39 |
4 | M.Coolen
| 3.5 | 22.5 | 8.75
40 | 18 | R.Tijssens
| 3.5 | 21.5 | 7.25
-----------------------------------------------------41 | 38 | T.Vieira
| 3.5 | 20.5 | 8.25
42 | 71 | J.de Roda
| 3.0 | 26.5 | 9.50
43 | 25 | R.Weidema
| 3.0 | 26.5 | 8.50
44 | 15 | A.Kustura
| 3.0 | 25.5 | 8.50
45 | 69 | P.Costello
| 3.0 | 25.5 | 8.00
-----------------------------------------------------46 |
7 | A.van der Toorn
| 3.0 | 23.0 | 8.25
47 | 12 | B.van Rooijen
| 3.0 | 23.0 | 8.00
48 | 35 | R.Verhoog
| 3.0 | 23.0 | 7.00
49 | 66 | W.Muts
| 3.0 | 23.0 | 5.50
50 | 32 | J.Roodhorst
| 3.0 | 20.5 | 5.00
-----------------------------------------------------51 |
9 | C.Pieters
| 3.0 | 19.0 | 5.50
52 | 54 | P.Koopmans
| 2.5 | 26.0 | 6.75
53 | 24 | D.Portengen
| 2.5 | 23.5 | 4.25
54 |
8 | H.Boom
| 2.5 | 21.0 | 6.75
55 | 43 | P.Hoff
| 2.5 | 20.5 | 6.00
-----------------------------------------------------56 | 44 | J.Duin
| 2.5 | 20.5 | 4.75
57 | 21 | R.van Son
| 2.5 | 19.0 | 5.25
58 | 50 | N.Dalmulder
| 2.5 | 19.0 | 3.75
59 | 26 | B.Hoetmer
| 2.0 | 19.0 | 3.00
60 | 72 | K.Siewertsen
| 2.0 | 19.0 | 1.50
-----------------------------------------------------61 | 20 | H.Dolman
| 2.0 | 17.5 | 3.50
62 |
5 | E.Ahlheid
| 2.0 | 17.0 | 2.50
63 | 47 | R.Gooyers
| 2.0 | 17.0 | 2.00
64 | 13 | F.Beffers
| 2.0 | 17.0 | 1.50
65 | 74 | R.Willemsen
| 2.0 | 16.0 | 5.00
-----------------------------------------------------66 | 30 | M.Denslagen
| 1.5 | 19.5 | 2.25
67 |
2 | H.Hilders
| 1.0 | 19.5 | 0.50
68 | 51 | M.Luyben
| 1.0 | 14.0 | 2.00
69 | 17 | S.Strybol
| 0.5 | 16.0 | 0.25
70 | 23 | P.Kersten
| 0.5 | 15.0 | 0.25
------------------------------------------------------

