Verslag Interne Competitieleider 2017-2018
Afgelopen seizoen kon er op 46 (16-17: 49) vrijdagen geschaakt worden in het Buurthuis Gein.
De drie vrijdagen minder werden veroorzaakt door tweemaal een feestdag op vrijdag en éénmaal
een blunder van het Buurthuis. Een en ander ging te koste van het Zomerschaak, dat dit jaar slechts
5 ronden telde.
Vijf competities werden afgewerkt, de uitslagen van vier hiervan vinden jullie op onze onvolprezen
website, die inmiddels met vaste hand wordt geleid door Egbert. Alleen het Kersttoernooi, een
niemendalletje tussen de kerstkransen door, is daar niet gemeld.
Het belangrijkst waren natuurlijk de interne najaars- en voorjaarscompetities. In elk 18 ronden werd
het kampioenschap betwist. In totaal werden 296 partijen (16-17: 282) afgewerkt. Het remisepercentage was slechts 12,5 % (16-17: 13 %).
In het najaar én het voorjaar was Jonathan de sterkste. Van de 31 door hem gespeelde wedstrijden
verloor hij er slechts 3. Op gepaste afstand werd in het najaar Pjotr 2e. In het voorjaar was de
voorsprong op nummer twee Jasper aanzienlijk minder groot.
Dit leidde tot de volgende play-off: Om het algemeen kampioenschap hoefde niet gespeeld te
worden. Om de tweede plaats namen Pjotr en Jasper het tegen elkaar op tijdens het Zomerschaak.
Nadat Jasper de eerste wedstrijd had gewonnen volstond een remise in de tweede wedstrijd om
tweede te worden. De in het vorige verslag genoemde armageddon om een beslissing te forceren
was dus niet nodig.
Eindstand algemeen kampioenschap 2017/2018: 1. Jonathan van Nie, 2. Jasper Boonstra, 3. Pjotr
van Nie.
Voor de derde keer werd het Chaturanga-rapidschaak toernooi gehouden. In twaalf ronden, verdeeld
over 4 avonden bestreden 25 (16-17: 26) spelers elkaar (het toernooi is in principe open). In totaal
werden 79 wedstrijden gespeeld, dat is weer minder dan het vorige seizoen, toen waren er 87
wedstrijden, een daling met 9% (na een daling met 18% vorig jaar). Ondanks deze daling lijkt het
me niet gewenst de rapid-competitie maar af te schaffen. Het is een leuke onderbreking van onze
gewone competitie-avonden.
De winnaar dit jaar was Bruno Konte, die na negen ronden nog 5e stond. Met een eindsprint van
maar liefst drie overwinningen ging hij de kanonnen Jan Steevens en Jonathan van Nie voorbij. De
verschillen waren overigens miniem. Tussen de nummer 1 en de nummer 10 zaten slechts 5 punten,
terwijl vorig jaar het verschil tussen de nummer 1 en de nummer 2 al 7 punten was.
Eindstand Rapid-schaak: 1. Bruno Konte, 2. Jonathan van Nie, 3. Jan Steevens.
Ons Kersttoernooi, een zevenrondig snelschaaktoernooi, werd gewonnen door Tobias Arnoldussen,
voor Almar Sternau en Jonathan van Nie.
Tenslotte werd het seizoen afgesloten met het traditionele Zomerschaak om de Max Bakkers-beker.
Zoals al gemeld waren er slechts 5 ronden. De belangstelling was echter aanzienlijk. Gemiddeld
werden er 8 partijen per avond gespeeld (in 2016: 7, in 2017: 6). Net als in 2016 wist Matthieu de
aanstormende meute voor te blijven. Waldemar moest zijn afwezigheid bij de vierde ronde bekopen
met een tweede plaats. Cees van den Berg werd derde, waarmee het open karakter van ons
Zomerschaak bevestigd wordt.
Eindstand Zomerschaak: 1. Matthieu Kerbosch, 2. Waldemar Moes, 3. Cees van den Berg.
We mogen stellen, dat onze club nog steeds op de goede weg is. Het veertigjarig jubileum laat een
levenskrachtige vereniging zien.
w.g.
Jelle Wierstra, intern wedstrijdleider, 09-09-2018

