Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 1998

Op zaterdag 19 december 1998 is het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp
gehouden. Er was sprake van een dubbelfestijn. De Weesper Schaakclub, zelf 75 jaar,
organiseerde dit toernooi voor de 20ste keer, met wederom als sponsor de Rabobank Weesp
Muiden eo. Het toernooi werd gehouden in de kantine van de WVGV aan de Papelaan te
Weesp, waar de WSC elke dinsdagavond haar clubavond houdt.
Ook dit jaar was er weer veel belangstelling voor het toernooi, hoewel in de vooraanmelding
niet alle beschikbare plaatsen werden gereserveerd. Tot een week voor aanvang waren minder
dan de helft van de 90 beschikbare plaatsen middels voorinschrijving vergeven. Ook dit jaar
kwam het in de laatste week toch weer helemaal goed. Met de telefonische inschrijvingen liep
het de laatste week storm. Met de aanmeldingen aan de zaal kwam het aantal gereserveerde
plaatsen op 82. Het aantal spelers, dat niet kwamen opdagen was beperkt met slechts 10, zodat
het toernooi met 72 deelnemers kon starten. De heer Horseling, wethouder Sportzaken,
verrichtte de opening aan bord 20. Na een kort woord aan de jarige WSC en de jarige toernooiorganisatie ontstond enige hilariteit, toen bleek dat de instructie e2-e4, voor het verrichten van
de openingszet, voor de wethouder adacadabra bleek. Spontaan bood de voorzitter van de
WSC, de heer Ottenhoff, de niet-schakende wethouder schaakles aan.
De organisatie toonde zich tevreden over het aantal deelnemers (‘bij een aantal tussen de 70 en
de 80 spreken wij van een goede bezetting’) en het aantal leden van de WSC (dit jaar 16
personen). Ook over de sterkte van het deelnemersveld was men zeer te spreken. Zeker 10
deelnemers konden gerekend worden tot de groep van potentiële winnaars. Een snelle
berekening van de organisatie leerde dat ruim 60% van de deelnemers eerder aan het toernooi
hadden deelgenomen, waaruit de conclusie mag worden getrokken, dat dit toernooi aanslaat.
Het Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp is een rapid toernooi over 7 ronden
Zwitsers. Rapid wil zeggen dat elke speler per partij 25 minuten denktijd krijgt. Zwitsers wil
zeggen dat de indeling plaats vindt op basis van de behaalde punten. De eerste ronde start
iedereen met nul punten en bepaalt het lot wie tegen wie speelt. Voor de tweede ronde worden
spelers met 1 punt tegen elkaar ingedeeld etc. Zo krijgt iedereen een tegenstander met een
zelfde resultaat. Na 7 ronden is zo (op basis van een soort natuurlijke selectie) de sterkste speler
bekend.
Het Weesper toernooi trekt ondanks zijn bescheiden prijzengeld voor de 3 hoogst geëindigde
deelnemers (te weten fl 300,- fl 200,- en fl. 100,-) toch een aantal sterke spelers van het
meester-niveau, die het elkaar moeilijk en het toernooi spannend maken. Daarnaast zijn er vele
prijzen in natura (flessen wijn voor de feestdagen) die door het gehele deelnemersveld vallen en
het toernooi voor iedereen interessant maken. Met het dubbele feest, 75-jarige WSC en 20 ste
editie, waren er dit jaar extra veel prijzen in natura. Maar ook al win je niets, de sfeer is zodanig
dat je in ieder geval een gezellige en goed gevulde schaakdag kunt beleven. Met 7 ronden ben
je toch 7 uur aan het schaken, hetgeen voor velen aan het eind van de dag als een schaakmarathon aanvoelt.
Dit jaar mag E.Knoppert uit Utrecht (eerder kampioen in 1996) zich de kampioen noemen. Hij
scoorde 6,5 uit 7. De nummers 2 en 3 scoorden 6 uit 7. De weerstandspunten (een graadmeter

voor de sterkte van je tegenstanders) gaven de doorslag wie nummer 2 en 3 waren. W.Luberti
uit Amsterdam (eerder kampioen in 1993) werd 2e (6 uit 7 met 31,5 weerstandspunten).
R.Kikkert uit Amsterdam werd 3e (6 uit 7 met 29,0 weerstandspunten). Tot aan de laatste
ronde stond Luberti een halve punt voor op een aantal van zijn naaste concurrenten. In de
laatste ronde verloor hij in een rechtstreeks duel van de kampioen Knoppert. Een enerverend
slot met de eindbeslissing in de laatste ronde en in een rechtstreeks duel; het kon haast niet
spannender.
De beste WSC-er was Dick Spel sr. Met een score van 4 uit 7, goed voor een 23 ste plaats. Ook
de beste speler uit Muiden, Wim Birkhoff; de beste speler uit Nederhorst den Berg, Dirk
Portengen; waren spelers van de WSC.
Natuurlijk was er ook spanning op de lagere borden. Velen wilden hun score van vorige jaren
verbeteren. Op de laatste borden werd een zware strijd uitgevochten om toch vooral maar niet
op de laatste plaats te hoeven eindigen.
De toernooileiding had het alleen maar druk bij de start van het toernooi om de aanwezigheid te
noteren en bij de laatste ronde om snel ná de laatste uitslag de prijsuitreiking te starten. Tijdens
het toernooi verliep alles soepel, zonder ook maar één protest. De Weesper Schaakclub kijkt
terug op een prima verlopen toernooi, dankt alle deelnemers voor de prettige wijze waarop zij
deel hebben genomen, dankt de vrijwilligers van de WVGV voor de gastvrijheid en wenst
iedereen een geslaagd schaakjaar 1999.
André Ottenhoff
Onderstaand de eindstand na 7 ronden, althans de eerste 7 (t/m 5,5 punten) en de WSC-ers.
stand na ronde 7
pl | nr | naam
| score | wp | SB
-----------------------------------------------------1 | 74 | E.Knoppert
| 6.5 | 35.0 |32.25
2 | 59 | W.Luberti
| 6.0 | 31.5 |25.00
3 | 16 | R.Kikkert
| 6.0 | 29.0 |22.50
4 | 26 | K.vd Weide
| 5.5 | 32.5 |23.25
5 | 39 | T.Broek
| 5.5 | 30.0 |21.75
-----------------------------------------------------6 | 71 | W.Hensbergen
| 5.5 | 29.0 |20.75
7 | 36 | P.Hopman
| 5.5 | 28.5 |21.25
-----------------------------------------------------23 | 50 | D.Spel
| 4.0 | 27.5 |13.00
25 | 45 | D.Portengen
| 4.0 | 25.5 |12.00
32 | 75 | Th.v Tubergen
| 3.5 | 26.5 |10.00
41 | 30 | J.W.Thurkow
| 3.0 | 26.0 | 9.00
42 | 25 | R.Willemsen
| 3.0 | 25.5 | 7.00
45 | 60 | W.Birkhoff
| 3.0 | 24.5 | 8.00
52 | 55 | K.Siewertsen
| 3.0 | 20.0 | 7.00
54 | 65 | B.Hoetmer
| 3.0 | 19.5 | 6.50
55 | 20 | R.Tijssens
| 2.5 | 25.5 | 7.25
57 | 40 | T.den Hartog
| 2.5 | 21.0 | 5.50
58 | 35 | T.Holdorp
| 2.5 | 20.0 | 4.75
62 | 15 | P.Kersten
| 2.0 | 22.5 | 4.50
63 | 81 | R.van Huisstede
| 2.0 | 19.0 | 4.00
66 | 70 | R.Gooyers
| 2.0 | 17.5 | 0.00
68 |
1 | B.Vossepoel
| 2.0 | 16.5 | 3.00
72 | 10 | A.v Rossem
| 0.0 | 16.0 | 0.00

