
Weesp, 16 december 1991 
 
Verslag van het Schaaktoernooi om het Kampioenschap van de Stad 
Weesp 1991 
 
Op zaterdag 14 december jl. werd in de L.T.S. aan de Irenelaan te Weesp, 
al weer voor de dertiende keer, het toernooi om het Open Kampioenschap 
van de Stad Weesp gehouden. 
 
Om 10.00 uur opende de wethouder sportzaken, de heer Van der Poel het 
toernooi. Hij memoreerde in zijn toespraak het gebrek aan coördinatie van 
de K.N.S.B. (wat tenminste voor een deel oorzaak was van de kleine 
opkomst), en ook het feit dat er dit jaar geen toernooisponsor is. Nadat hij 
aan bord 1 de eerste zet gedaan had, begonnen de 68 deelnemers (helaas 
24 minder dan vorig jaar) aan de eerste van zeven rondes, of te wel aam 
bijna 7 uur schaken! 
 
Toen de computer na de eerste ronde “hikte”, moest de indeling voor de 
tweede ronde met de hand gebeuren. De organisatie ging, om tijd te 
sparen, over naar een iets hoger speeltempo: 20 minuten per persoon per 
partij. Gelukkig bleef de computer, afgezien van een kleine “hik” na de 
derde ronde, de rest van het toernooi zijn werk doen. 
 
Zoals meestal was de winnaar pas bekend na de laatste ronde: door 
verlies in de zevende ronde zakte W. Luberti van de eerste naar de vierde 
plaats, en mocht zijn tegenstander in deze ronde, dhr. A. Köhler 
(eveneens uit Amsterdam) zich winnaar en schaakkampioen van de Stad 
Weesp noemen. Hij behaalde 6,5 punten. 
Tweede en derde werden dhr. W. Ydo en dhr. A. van der Berg, beiden met 
6 punten. De Jeugdprijs ging, verrassend, niet naar de winnaar van vorig 
jaar (de Weesper Alexander Wels) maar naar Alex van der Schilden uit 
Putten. 
Als beste Weesper senior is dhr. J. van Dulken geëindigd, op een vijftiende 
plaats. Hoogst geëindigde dame is mevr. J. Potters uit Amsterdam. 
 
Dankzij het verkorten van de speelduur, kon iets na vijven, wethouder 
Van de Poel de prijzen uitreiken (een beker voor elk van de winnaars, en 
geldprijzen van fl.300,- , fl.200,- , fl.100,- en fl.75,- voor resp. de eerste, 
tweede en derde prijs en de jeugdprijs) en kregen alle deelnemers een 
herinnering mee aan een ook dit jaar weer zeer geslaagd toernooi. 
 
Jan Willem Thurkow 
Toernooi coördinator 


