Renze Rietveld wint meestertienkamp met IM-norm
Toernooifotograaf Maaijveld had het bij de start van de laatste ronde al scherp in de gaten en kiekte
Renze Rietveld achter zijn witte stukken met het plaats cijfer 1.. Toen moest er nog wel even worden
gewonnen van de Franse IM Xavier Bedouin. Dat hem dit uiteindelijk zou gaan lukken is dan ook een
knappe prestatie. “Ik had me goed voorbereid” vertelde Rietveld “even ‘s-ochtends nog al mijn
varianten eens bekeken en gecontroleerd. Ik voorzag geen problemen.” Met zo’n zelfverzekerde
uitstraling moet je bijna al vanzelfsprekend wel het toernooi winnen. En dat deed Rietveld dan ook
met veel leuke aanvalspartijen. Een groot deel in de eindstand, vanaf de nummer twee tot en met
nummer zeven, waren aan elkaar gewaagd en snoepten elkaar punten af. De outsiders onderaan de
ranglijst maakte het de favorieten knap moeilijk en hielden enkele van hen zelfs van het erepodium.
Een fantastische slotdag werd aldus bekroond met een IM-norm
voor Rietveld en een flinke ratingwinst dat hem zo rond de 2300 zal
gaan brengen. Nog even doorbijten, vormbehoud tonen en op naar
de 2400 voor Renze. IM Migchiel de Jong greep met zijn zege op
Koen Lambrechts met 6 punten de ongedeelde tweede plek.
IM Yochanan Afek en FM Floris van Assendelft deelden de 3e/4e
plaats. Van Assendelft moet nog even doorpakken, want hij had
onlangs in het buitenland ratingpunten verloren.
Afek verdiende tevens een boekenpakket van New In Chess voor
zijn ‘invisible moves’ in de eerste ronde.
Een vergelijkbaar NIC-boekenpakket ging in de
promotiegroep naar Johan Klinkhammer voor zijn
leuke aanvalswinst op Van Foreest.
In Café Atlantis werd op dinsdagavond van alle
groepen de prijzen uitgereikt onder het genot van
een lekker buffet van Bureau Chapeau en bubbeltjes
van een aantal goede flessen champagne (zie foto).
Extra aanmoedigingsprijzen waren er in alle groepen.

In de promotietienkamp opnieuw een knappe prestatie op het bord bij het
allesbeslissende duel tussen Jorden van Foreest en Rick Duijker. “Opeens
komt de Duijkboot met zijn periscoop omhoog“ vertelde organisator Bert
van der Marel “en greep hij de eerste plaats en een promotieplek voor de
meestertienkamp van 2012.” Duijker: “Ik heb hem een eindspel test
afgenomen en hij is gezakt. Maar als je van zo’n kereltje wilt winnen moet
je dat nu doen. Volgend jaar lukt je dat niet meer.” Aldus Rick (want zo
heet ‘ie echt).
Hoewel het uw verslaggever sterk lijkt als Bert aan de jonge Jorden volgend jaar niet ook een
startbewijs zal gunnen als hij een rating heeft van zo’n 2200. Dat Jorden van Foreest dat zal gaan
behalen lijkt een appeltje-eitje.
De eerste prijswinnaars in de overige tienkampen waren:

Lucas van Foreest (Groep C)

Maarten Roorda (Groep D)

Gerbert Leeftink (Groep E)

Het bleef bijna vanzelfsprekend nog lang onrustig in Café Atlantis. Vele geïnteresseerden bleven nog
lang hangen om met de winnaars te babbelen of er tegen te schaken.
Heeft u van ons ook nog tegoed een foto van het team van Atlantis toernooi van dit jaar.

Van links naar rechts: Jan Bey (dagverslagen), Bert van der Marel (organisator), Judith Valkenburg (catering), Alidston
(website), Maaike Valkenburg (catering), (stiekem winnaar Renze Rietveld) en weggekropen achter arbiter Roland Kroeze
ziet u nog net de ogen van arbiter Ynte Visser.

Met dank aan sponsoring van:
Hotels.nl, Café Atlantis, Jannes van der Wal DSC, Stichting SDPN, Adhoc
& Solide Administratie & Advies, Bureau Chapeau, Alidston, Meijer
meesterbakker, Gedichten.nl, PTG, WirWar, NB Chess, Tres Bien,
Maaijveld, HarKa, Jupiler, sv. Unitas.
Meer info op de toernooisite:
http://cafeatlantis.nl/meestertienkamp/2011/

