Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 1985
Op zaterdag 14 december 1985 heeft de Weesper Schaakclub zijn
zevende Open Kampioenschap van de Stad Weesp gehouden. In de
vooraanmelding konden 120 inschrijvingen worden genoteerd. Door het
maximale aantal deelnemers van 120 moesten er een groot aantal
vooraanmeldingen worden geweigerd.
Aan de zaal meldden zich echter nog 10 deelnemers die de plaatsen
innamen van degenen die niet kwamen opdagen. Uiteindelijk bleken er
meer schakers weg te blijven, dan dat er schakers waren die zich aan de
zaal aanmeldden. Hierdoor kwam het deelnemersveld op 112 spelers. Een
dergelijke deelname mag een groot succes genoemd worden.
Na alle deelnemers ingebracht te hebben in de computer kon het startsein
om 10.25 uur worden gegeven door de burgemeester van Weesp, de heer
Over de Linde. Vanaf dat moment werden de zeven ronden Zwitsers
afgewerkt. Per speler was er denktijd van 25 minuten per partij.
Met behulp van de computer konden de standen, de uitslagen en de
indeling voor de volgende ronde binnen 10 minuten worden berekend. In
het computerprogramma werd rekening gehouden met de zwart-wit
verdeling, de behaalde punten, de weerstandspunten en de Sonneborn
Berger punten.
Het computerprogramma is geschreven door een lid van de Weesper
Schaakclub: Peter Wijnand.
Het feit dat de verwerking met een computer kon worden geregeld is te
danken aan het beschikbaar stellen van de apparatuur door
Automatiseringscentrum Ideta BV uit Amsterdam, het rekencentrum van
K.B.B. (Koninklijk Bijenkorf Beheer). Het toernooi kon worden gerealiseerd
door de sponsoring van autobedrijf Hans Mafait uit Weesp.
De Weesper Schaakclub is beide bedrijven bijzonder dankbaar voor hun
medewerking.
Het bleek wederom een zware dag voor vele schakers. Zeven uur schaken
is geen lichte opgave. Na de gespeelde partij werd er uitgebreid
geanalyseerd. Ook voor de partijen van anderen was veel belangstelling.
Na een zware afvalstrijd moesten in de zesde ronde de twee spelers die
toen nog ongeslagen aan de kop stonden tegen elkaar. Het waren
T.Sneeuw uit Hillegom en E.Sibbing uit Amsterdam. Na een zware partij
voor beide spelers wist uiteindelijk T.Sneeuw voordeel te behalen en
daarmee de winst.
De laatste ronde moest de koploper T.Sneeuw met zwart aantreden tegen
R.Hofman uit Dordrecht, die op dat moment slechts een half punt achter
stond. Voor T.Sneeuw zou remise voldoende zijn om het kampioenschap
te behalen. Voor R.Hofman telde alleen winst, wat hij ook wist te behalen.
Hiermee ging het kampioenschap naar R.Hofman met een resultaat van
6,5 uit 7 partijen.

Op de eindranglijst volgen op de 2e tot en met de 4e plaats drie personen
met 6 punten:
E.Sibbing 6 punten, 35 weerstandspunten, 29,00 SB punten
J.Bakker
6
,,
35
,,
29,00
,,
T.Sneeuw 6
,,
30
,,
23,50
,,
De weerstandspunten en SB punten hield T.Sneeuw net buiten de prijzen.
Voor E.Sibbing en J.Bakker, die beiden exact hetzelfde resultaat
behaalden, gold de reglementregel dat het onderlinge resultaat bepaalde
wie tweede en wie derde werd. In de 4e ronde had E.Sibbing met zwart
van J.Bakker gewonnen, zodat E.Sibbing de tweede plaats kreeg
toegewezen. (Gelukkig war er een onderling resultaat, anders had het lot
moeten beslissen over de plaats.)
De Weesper Schaakclub steekt veel tijd en moeite in de promotie van de
schaaksport in het algemeen en had om die reden ook een extra prijs van
fl.75,- en een beker beschikbaar gesteld voor de best geklasseerde
jeugdspeler (op de dag van het toernooi nog geen 16 jaar). Deze prijs
werd gewonnen door D.Koetsier uit Bussum, die op de 13de plaats
eindigde met 5 punten.
Verder waren er prijzen in de vorm van een boekenbon voor
De beste speler van de WSC:
R.de Groot uit Weesp – 9e plaats – 5 punten
De beste Weesper niet lid van de WSC:
D.Spel uit Weesp – 31ste plaats – 4,5 punten
De beste dame:
J.Potters uit Amsterdam – 30ste plaats – 4,5 punten
Extra prijzen in de vorm van een fles wijn (12x) vielen door het gehele
deelnemersveld.
De wedstrijdleiding welke in handen was van André Ottenhoff en Nico
Dalmulder had aan dit toernooi in de voorbereiding de handen vol gehad,
maar op de dag zelf verliep alles vlotjes en hoefde er geen protest te
worden behandeld. Dit is tekenend voor het verloop en de sfeer van dit
gezellige schaaktoernooi voor schakers van elk niveau en elke sterkte.
Vele positieve reacties gedurende de dag zelf en na de prijsuitreiking
hebben dit bevestigd.
De Weesper Schaakclub kijkt terug op een zeer goed verlopen toernooi en
hoopt de schakers op andere toernooien en op het achtste Open
Kampioenschap van de Stad Weesp wederom te mogen begroeten.

