Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 1999

Op zaterdag 18 december 1999 is het 21ste Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp
gehouden. Het is wederom een spontaan, gezellig en goed verlopen toernooi geweest. Er viel
geen wanklank en de wedstrijdleiders hebben geen protesten te verwerken gehad. Ook hebben
zij niet hoeven ingrijpen. Wel waren er wat meer vragen dan normaal over de regels. Blijkbaar
heeft menigeen behoefte aan het vooraf even zekerstellen van de verschillen tussen het
snelschaken en het rapidschaken. Toch is er wel een punt van zorg bij de organisatie. Het aantal
deelnemers lijkt structureel terug te lopen. Dit jaar waren er 55 deelnemers. Natuurlijk wordt
een toernooi als dit graag georganiseerd voor de liefhebbers. Liefhebbers die al jaren
terugkomen. Het percentage deelnemers dat al eerder aan het Open Kampioenschap van de Stad
Weesp deelnam ligt boven de 90%!. Er zijn de laatste jaren zeer veel toernooien van gelijke
opzet bijgekomen, wellicht is dat de reden dat de opkomst afneemt. Misschien moet het
prijzengeld omhoog, want dat is al jaren gelijk. Maar met het huidige prijzenpakket en het
huidige aantal deelnemers moet er al geld bij, en dat is niet de bedoeling. Het OKvdSW moet in
potentie quitte kunnen draaien. Wij zullen ons daarom op korte termijn bezinnen op de vorm
van het 22ste toernooi.
De 21ste editie was wel ook een heel spannend toernooi met een zeer verrassende ontknoping.
Tot en met de 5e ronde waren er nog twee personen ongeslagen, W. Luberti en H. de Vilder. In
de 6e ronde speelden deze twee tegen elkaar en dat werd remise. Geen tactische remise of iets
dergelijks, maar een remise als gevolg van een scherp gestreden partij. Beiden gingen duidelijk
voor de winst. De verrassing zat in de 7 e ronde waarin Luberti en de Vilder beide verloren, wat
hun eindstand op 5,5 punt bracht. De concurrenten (een groep van vier personen met 5 punten
uit 6 wedstrijden) hadden het daardoor geheel in eigen hand in de 7 e en laatste ronde. Drie
personen noteerden winst en gingen de heren Luberti en de Vilder voorbij, die daardoor op de
4e en 5e plaats eindigden en dus buiten de prijzen vielen. Dat de 3 winnaars zeer aan elkaar
gewaagd waren blijkt uit de eindstand, waarin weerstandspunten én SB-punten de
eindklassering bepaalden.
De leden van de WSC, in aantal sterk vertegenwoordigd, deden het dit jaar ook erg goed. Velen
lieten ons met terechte trots weten dat hun persoonlijke score naar hun volle tevredenheid was.
De beste WSC-er was Frans Snijders met een verdienstelijke 9e plaats en een score van 5 uit 7.
De prijzen in natura, de traditionele flesjes wijn voor de feestdagen, en het aandenken aan dit
toernooi vonden hun weg naar de deelnemers. De organisatie sprak haar dank uit richting de
deelnemers, voor de prettige manier waarop het toernooi was verlopen. Ook de vrijwilligers van
de WVGV hebben met de invulling van de bardiensten hun steentje bijgedragen aan sfeer en
verloop van het toernooi.
Zo kwam er ook aan de 21ste editie een mooi slot en wachten we af hoe een en ander er volgend
jaar uit zal zien. Wat de vorm ook mag worden, het blijft een genoegen om voor enthousiaste
liefhebbers een dergelijk toernooi te organiseren.
André Ottenhoff

Onderstaand de eindstand van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp na 7 ronden,
althans de eerste 12 (t/m 5 punten) en de WSC-ers.
stand na ronde 7
pl | nr | naam
| score | wp | SB
-----------------------------------------------------1 | 45 | W. de Weerd
| 6.0 | 29.5 |24.50
2 | 56 | W. Kraaykamp
| 6.0 | 28.5 |24.50
3 | 47 | M. Woudsma
| 6.0 | 28.5 |23.50
4 | 32 | W. Luberti
| 5.5 | 33.5 |24.75
5 | 33 | H. de Vilder
| 5.5 | 30.0 |21.25
-----------------------------------------------------6 | 26 | E. Onwezen
| 5.0 | 31.5 |21.50
7 |
5 | Th. Gosman
| 5.0 | 31.0 |19.50
8 | 44 | E. Beugelink
| 5.0 | 30.5 |19.50
9 |
4 | Fr. Snijders
| 5.0 | 29.0 |19.00
10 |
7 | D. Portengen
| 5.0 | 28.0 |18.00
-----------------------------------------------------11 | 11 | R. Bodicker
| 5.0 | 28.0 |17.50
12 | 43 | K. van Delft
| 5.0 | 27.5 |16.50
15 | 25 | D. Spel
| 4.0 | 32.0 |15.00
21 | 22 | E. de Ruyter
| 4.0 | 24.5 |12.00
24 | 31 | B. Hoetmer
| 4.0 | 22.0 | 9.50
25 | 10 | J.W. Thurkow
| 3.5 | 29.5 |12.75
26 | 27 | C. Roetman
| 3.5 | 26.5 |10.75
30 | 57 | T. Holdorp
| 3.5 | 24.0 | 8.25
35 | 12 | R. Gooyers
| 3.0 | 24.0 | 7.50
40 | 53 | D. Nijland
| 3.0 | 19.0 | 5.00
43 | 16 | G. Bloemraad
| 2.5 | 23.5 | 6.25
44 | 18 | A. van Rossem
| 2.0 | 25.5 | 4.00
45 | 52 | T. den Hartog
| 2.0 | 25.0 | 6.50
46 |
1 | R. Tijssens
| 2.0 | 24.0 | 5.00
47 | 58 | R. van Huisstede
| 2.0 | 23.5 | 6.00
48 | 42 | K. Siewertsen
| 2.0 | 21.5 | 2.00
49 | 48 | P. Kersten
| 2.0 | 19.0 | 1.00
50 | 54 | J. Kuyper
| 2.0 | 18.5 | 5.50
51 | 63 | B. Vossepoel
| 2.0 | 18.0 | 5.50
55 | 69 | H. Dolman
| 1.0 | 20.5 | 2.00

