Verslag van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp 2002

J. Blanchard wint in de laatste ronde het 24e Open Kampioenschap van de Stad Weesp.
In het bijzonder goed verlopen jaarlijkse toernooi van de Weesper Schaakclub, waren na 6
ronden nog 2 spelers ongeslagen. De jeugdige C.Pex en J. Blanchard, beiden uit Amsterdam,
voerden met 5,5 punten uit 6 de ranglijst aan. In de 7e en laatste ronde moesten zij tegen elkaar.
Vele al uitgespeelde deelnemers volgden de spannende partij. Bij winst was de kampioen
bekend; bij remise konden H. de Vilder en R. Weidema nog gelijk komen en zouden er 4
spelers met 6 punten eindigen, de weerstandspunten zouden dan uitkomst moeten geven over
de uiteindelijke kampioen. De beslissende wedstrijd bleef tot ver in het middenspel spannend
en kon nog alle kanten op. Sterk spel van J. Blanchard bracht hem in het eindspel de
overwinning en de titel “Kampioen van de Stad Weesp 2002”.
Op zaterdag 14 december 2002 werd het 24e Open Schaakkampioenschap van de Stad Weesp
gespeeld in de kantine van de WVGV aan de Papelaan. De organiserende vereniging, de
Weesper Schaakclub (WSC), had wederom de Rabobank Muiden Weesp en omstreken én
Rietschle Nederland BV bereid gevonden het toernooi te sponsoren.
In de voorinschrijving, die dit jaar voor het eerst ook via internet mogelijk was, had een groot
aantal schakers zich verzekerd van een plaats als deelnemer. De ijzel heeft de organisatie even
aan het schrikken gebracht. Het is eerder voorgekomen dat door ijzel vele spelers
(noodgedwongen) verstek moesten laten gaan. Dit jaar viel het effect van de ijzel mee; slechts 5
deelnemers zijn niet komen opdagen. De organisatie merkte wel op dat het aantal van 4
inschrijvingen aan de zaal erg beperkt was (normaal toch gauw een stuk of tien tot vijftien), en
denkt dat de ijzel hier wel duidelijk heeft meegespeeld. Al met al kon om 10.00 uur met een
deelnemersveld van 65 schakers begonnen worden aan de 24ste editie.
De 65 deelnemers troffen elkaar in een toernooi over 7 ronden Zwitsers. Daar waar andere
toernooien overgaan op groepsindelingen gebaseerd op ELO rating, blijven de Weespers
vasthouden aan één grote groep, waarin spelers van alle sterkten tegen elkaar ingedeeld kunnen
worden. De eerste ronde wordt er ingedeeld op basis van loting; alle volgende ronden wordt er
ingedeeld op basis van de behaalde resultaten van de dag. De vorm van dag telt dus extra mee,
voor zowel de huisschakers, de clubschakers en de toernooischakers. Door dit unieke concept
weet de WSC zich elk jaar weer te verzekeren van deelname van schaak liefhebbers vanuit heel
Nederland. Natuurlijk is het gros van de deelnemers afkomstig uit de eigen regio, maar ook
plaatsnamen als Krimpen aan de IJssel (IJssel geen ijzel), Hillegom, Utrecht, Gorinchem,
Beilen, etc kwamen voor op de intekenlijst. Het toernooi van de WSC staat goed bekend onder
de toernooischakers, en in het verleden zijn vrienden van deze toernooischakers dan ook via via
in Weesp beland. Vrienden uit alle winststreken van de aarde die toevallig in deze periode in de
buurt waren. Dit jaar kozen 2 schakers uit Zuid Afrika, J. Nelson en J. Meintjes, om de zaterdag
schakend in Weesp door te brengen, voordat zij doorreisden naar Londen. Met een
respectievelijke 4e en 13e plaats eindigden zij in de top.
Het aantal deelnemers uit de WSC zelf, was met 20 stuks een behoorlijk aantal. Ook de eigen
leden van de Weesper Schaakclub waarderen het toernooi zeer en zorgden voor bijna 30% van
het deelnemersveld.

Het toernooi van de WSC staat er om bekend dat het een toernooi in gezellige sfeer is. De
ambiance van de kantine van de WVGV draagt daar zeker toe bij. Maar ook het hoge
percentage deelnemers dat eerder aan het Open Kampioenschap heeft meegedaan, is een goede
graadmeter voor de waardering die de deelnemers voor de WSC en het toernooi hebben. De
soepele organisatie en snelle indeling tussen de ronden, maakt dat er voor de deelnemers een
minimale wachttijd is. Wie een beetje zijn tijd gebruikt, komt al gauw in de beurt van 7 uur
continu schaken.
Doordat ook dit jaar een KNSB ronde op dezelfde dag stond gepland, ontbraken een aantal
vaste ‘klanten’. De wel aanwezige vaste klanten van het Open Kampioenschap van de Stad
Weesp en echte toernooispelers schatten aan het begin van het toernooi de kansen al in. Menige
opmerking over de aspiraties voor deze dag werden door de toernooileiding gehoord. Ook
werden vooraf vragen gesteld over de resultaten van bepaalde spelers tijdens eerdere edities en
was men benieuwd naar de ELO rating van spelers. Het was duidelijk dat er zowel op het bord
als daarbuiten strategisch en tactisch werd gespeeld.
De aanwezige jeugdspelers werden nauwlettend in hun eerste wedstrijden gevolgd. Vorig jaar
was C. Pex de grote verrassing voor velen. Hij behaalde in 2001 de 2e plaats. Dit jaar waren er 4
jeugdspelers aanwezig en menigmaal maakte men positieve opmerkingen over de
schaakprestaties van deze talenten. Wij hebben zelfs de indruk dat menige seniorspeler zo’n
jeugdspeler heeft onderschat en de boot in is gegaan.
Of elke deelnemer zijn persoonlijke doel heeft weten te realiseren is niet bekend. Wel werden
uitspraken opgetekend dat men beter had gescoord dan vorig jaar, dat men blij was met de
behaalde 50% score, maar ook dat men in ieder geval gewonnen had van een bepaalde speler.
De organisatie houdt het er op dat het merendeel een goed en geslaagd toernooi heeft gespeeld
en dat men tevreden huiswaarts is gekeerd. De organiserende WSC kijkt dan ook terug op
wederom een zeer geslaagd toernooi, dat zijn aantrekkingskracht op de schakers van diverse
sterkte ook dit jaar heeft bewezen. Naast de clubschakers waren er ook dit jaar weer schakers
die geen lid zijn van een verenging, maar een dagje schaken bij de WSC als zeer aangenaam
hebben ervaren. De opzet van het toernooi en de sfeer waarin het wordt gespeeld, maakt het
toernooi aantrekkelijk voor schakers van elk niveau. De belangrijkste drijfveer is het plezier in
het spel. Meedoen en proberen een betere score te maken dan vorig jaar blijkt telkens een
voldoende motivatie.
De resultaten. Met 6,5 uit 7 was J. Blanchard uit Amsterdam de onbetwiste winnaar van de titel
en de hoofdprijs van 150 euro. R. Weidema uit Huizen wist door winst in de laatste ronde C.
Pex te passeren en met 6 uit 7 de tweede plaats en de daarbij behorende 100 euro te
bemachtigen. C. Pex bleef door het verlies in de laatste ronde op 5,5 uit 7 staan, maar voerde
wel het viertal spelers met 5,5 punten aan. Op basis van de behaalde weerstandspunten (deze
punten geven aan wat de sterkte van de respectievelijke tegenstanders is geweest) werd C. Pex
uit Amsterdam derde en winaar van 50 euro. Vermeldenswaardig zijn de andere spelers met 5,5
punt te weten J. Nelson (Zuid Afrika), H. van Schaaik (Gorinchem) en C. Kooiman (Almere).
De beste WSC-er en winnaar van 10 euro was Rob Tijssens met 5 uit 7 op de 9e plaats.
Zo vlak voor de feestdagen zorgt de WSC voor diverse prijzen in natura. Er was een fles wijn
voor de hoogst geëindigde speler met 1 punt R.van Huisstede, met 2 punten D. Nijland, met 2,5
punt C. Pieters, met 3 punten A. Sueters, met 3,5 punt Vincent Ouwendijk (deze jeugdspeler
koos voor de envelop ipv de wijn), met 4 punten H.van Soest, met 4,5 punt Th. Gosman en met
5 punten H.de Vilder. Doordat Thom Stork het toernooi na de 5 e ronde had verlaten ging de
poedelprijs (eveneens een fles wijn) naar R. Brijker.
Vanwege de 24ste editie ging er een fles naar de als 24ste geëindigde P.van Soest. Dat de

organisatie alweer denkt aan de volgende editie, de 25ste en dus jubileum editie van 2003, bleek
uit de fles voor de als 25ste geëindigde P. de Jager, onder voorwaarde dat hij toezegde volgende
jaar weer van de partij te willen zijn.
Tijdens de prijsuitreiking sprak de organisatie haar dank uit richting de deelnemers voor de
prettige manier waarop het toernooi heeft kunnen verlopen, waardoor het een genoegen was
deze 24e editie van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp voor de enthousiaste
schaakliefhebbers te organiseren.
André Ottenhoff

