
Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 1997 

Op zaterdag 20 december 1 997 i s h et Open S chaakkampioenschap v an d e Stad 
Weesp gehouden. De Weesper Schaakclub organiseerde dit toernooi voor de 19e 
keer, met w ederom a ls s ponsor de R abobank We esp M uiden e o. H et t oernooi 
werd gehouden i n de kantine van de WVGV aan de Papelaan te Weesp, waar de 
WSC elke dinsdagavond haar clubavond houdt. 

Ook di t ja ar wa s er w eer ve el belangstelling vo or he t to ernooi. In d e 
vooraanmelding r aakten a lle b eschikbare pl aatsen be zet. H elaas k wamen e r 
een aantal p ersonen n iet opdagen. Een aantal v an de opengevallen p laatsen 
werd ingenomen do or de elnemers di e z ich op za terdagochtend aa n de z aal 
meldden. Met een deelnemersveld van 81 personen is er echter sprake van een 
geslaagde opkomst. De deelnemers komen u it h eel N ederland. Zo was er een 
groep van 8 personen (deels jeugdspelers) uit de regio Eindhoven. Een greep 
uit wat andere plaatsnamen levert bv. Tilburg, Barneveld, Gorinchem, Hoorn, 
Den Helder, Dronten, Boskoop, Utrecht, Leiden etc. De organisatie spreekt 
dan ook m et trots over een toernooi m et in de jaren opgebouwde landelijke 
faam. Bijna kon er sprake van internationale faam zijn, want in de vooraan
melding ha dden z ich 4 duitse deelnemers g emeld. H elaas z ijn d ie n iet o p 
komen dagen. Uiteraard was het merendeel van de deelnemers afkomstig uit de 
eigen regio. Van de Weesper Schaakclub zelf deden er 18 personen mee. 

Het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp is een rapid toernooi over 7 
ronden Zwitsers. R apid w il z eggen d at e lke s peler p er pa rtij 25 minuten 
denktijd krijgt. Zwitsers wil zeggen dat de indeling plaats vindt op basis 
van de behaalde punten. De eerste ronde start i edereen m et n ul p unten e n 
bepaalt het l ot wie tegen wie speelt. Voor de tweede ronde worden spelers 
met 1 punt tegen elkaar ingedeeld etc. Zo krijgt iedereen een tegenstander 
met eenzelfde resultaat. Na 7 ronden is zo (op basis van een soort natuur
lijke selectie) de sterkste speler bekend. 
Het Weesper t oernooi t rekt ondanks zijn be scheiden p rijzengeld v oor d e 3 
hoogst geëindigde d eelnemers (te weten fl 3 00,- fl 2 00,- e n fl. 100,-) 
toch een aantal sterke spelers van het meester-niveau, di e het el kaar 
moeilijk en het toernooi spannend maken. Daarnaast zijn er vele prijzen i n 
natura (flessen wijn voor de feestdagen) die door het gehele deelnemersveld 
vallen en het toernooi voor iedereen i nteressant maken. Maar ook al win je 
niets, de s feer is zodanig d at j e i n ie der g eval ee n g ezellige e n g oed 
gevulde s chaakdag k unt be leven. M et 7 ronden be n j e t och 7 uu r a an h et 
schaken, hetgeen voor velen aan het eind van de dag als een schaak-marathon 
aanvoelt. 

Dit jaar mag L.Konings uit Leiden zich de kampioen noemen. Hij scoorde 6,5 
uit 7. De nu mmers 2 t/m 4 scoorden 6 uit 7. De w eerstandspunten ( een 
graadmeter vo or de s terkte va n je te genstanders) gaven de d oorslag wi e 
nummer 2 en 3 wa ren. B. Carlier ui t Ut recht we rd 2e (6 uit 7 met 33 ,5 
weerstandspunten). R.Dieks u it Amsterdam werd 3 e (6 uit 7 met 30,5 weer
standspunten) . 
De nummer 4 H.Jonkman u it Beverwijk v iel n et b uiten d e geldprijzen m et 6 
uit 7 en 30 weerstandspunten; met een fles wijn werd deze pech een beetje 
gecompenseerd. 
Alex Wels werd net als vorig jaar de beste WSC-er. Deze keer behaalde hij 5 
punten en eindigde op de 11e plaats. 
Vanwege d e 1 9e e ditie waren er flessen w ijn vo or de nu mmers 1 9,38,57,76 
voor de hekkesluiter en voor de nummers 9,28,47,66. 

De toernooi leiding h ad h et alleen maar druk bij de start van h et toernooi 



om de aanwezigheid te noteren en bij de laatste ronde om snel na de laatste 
uitslag de p rijsuitreiking te starten. Tijdens het toernooi v erliep alles 
soepel, zonder ook m aar één p rotest. De Weesper Schaakclub kijkt terug op 
een p rima verlopen toernooi, dankt alle deelnemers voor de p rettige wijze 
waarop zij deel h ebben genomen, dankt de vrijwilligers van de WVGV voor de 
gastvrijheid en de v erzorging va n d e ba rbezetting e n w enst iedereen e en 
geslaagd schaakjaar 1998. 

Onderstaand de eindstand na 7 ronden, althans de eerste 10 en de WSC-ers. 

stand na ronde 7 

pl nr naam score wp SB 

1 85 L.Konings 6.5 34.5 31.50 
2 90 B.Carlier 6.0 33.5 27.00 
3 52 R.G.Dieks 6.0 30.5 24.00 
4 94 H.Jonkman 6.0 30.0 24.00 
5 57 A.de Feyter 5.5 31.5 23.25 

6 78 H.P.vd Spek 5.5 30.5 21.50 
7 8 J.Blanchard 5.5 26.5 18.75 
8 86 B.P.Mulder 5.0 33.5 21.00 
9 53 T.Spriensma 5.0 33.0 22.00 
10 50 H.J.Visser 5.0 28.0 18.00 

11 39 A.Wels 5.0 26.5 17.00 
24 19 Fr.Snijders 4.0 31.5 16.50 
28 23 D.Spel 4.0 26.5 11.50 
35 96 W.Birkhoff 4.0 19.5 7.50 
37 3 R.Tijssens 3.5 27.0 10.50 
40 25 T.den Hartog 3.5 23.5 9.25 
42 70 W.Raudenbusch 3.5 22.5 8.00 
49 69 D.Portengen 3.0 25.5 8.50 
52 76 B.Hoetmer 3.0 23.0 5.50 
54 75 J.W.Thurkow 3.0 21.5 7.25 
58 13 G.Holtmanns 3.0 19.5 7.00 
64 5 C.Roetman 2.5 20.5 5.75 
69 95 K.Siewertsen 2.0 21.0 2.00 
73 21 A.v Rossem 2.0 17.0 3.00 
74 9 B.Vossepoel 2.0 16.5 3.00 
78 77 A.Holdorp 1.5 14.5 3.25 
79 7 J.Kuyper 1.0 19.0 1.00 
81 1 P.Kersten 1.0 16.0 0.00 


