Zyon Kollen wint laatste Atlantis schaaktoernooi

Op zondag 21 augustus 2016 werd door Bert van der Marel – samen met beheerder Judith
Valkenburg van het Jannes van der Wal denksportcentrum in Groningen - het tiende en laatste
Atlantis schaaktoernooi gehouden.
Weliswaar in ander jasje gestoken - als Open toernooi met 7 ronden Zwitsers op een dag - maar het
was daardoor zeker niet ongezelliger en het werd een sportief verlopen toernooi. Er kwamen zo’n
veertig schakers (en veertig bridgers in een Open bridge drive) op dit ‘afscheid’ evenement af.
Sissa-topper Zyon Kollen bleek in dit veld de sterkste schaker en uw verslaggever (zelf was ik aan het
bridgen die dag en werd afgetekend laatste, maar swah, Olympische gedachte enzo..) kon zelfs een
flauwe glimlach op Zyon’s gezicht waarnemen bij de prijsuitreiking. Ik ben blij dat ik die nog in een
foto heb weten te vangen.
Voor een leuk verslag met foto’s verwijs ik u heel graag naar de reizende schaakreporter met zijn
artikel ‘Afscheid Bert en Judith’. (https://deschaakreporter.wordpress.com/2016/08/21/afscheidbert-en-judith/#more-2899)

Bridge
De DSC-bridgedrive werd gewonnen door het bridgepaar Henny & Bert (neehee een andere Bert) en
die uitslagen staan op de website van BC De Zeerob.
U kunt zelf nog eens even kijken naar alle hoogte - en dieptepunten en gespeelde handjes op de link:
https://nbbuitslagen.nbbclubsites.nl/ords/f?p=300:3220:14557964500372::::P0_RND_ID,P0_ZIT_ID,P
0_PST_ID:29477,64909,
Op bovenstaande foto van schaakreporter Jan van Os ziet u uw verslaggever mijn speciale
bridge/schaak bril opzetten. Het heeft echter niet mogen baten, want we werden laatste in de bridge
rangschikking. Of ze moeten de ranglijst ondersteboven hebben geplaatst op de NBB-site?!
Organisator en voorzitter van de NBB-regiobond (wiens naam ik op internet niet hebben kunnen
terugvinden, sorry) had tevens een leuk afscheidspresentje voor Judith & Bert en overhandigde hen
dit in de pauze van het bridgetoernooi. Ze waren er heel blij mee, want Bert bleek en keek
sprakeloos..

Op de receptie na de prijsuitreiking met de traditionele hapjes van Bureau Chapeau (ook bekend van
onder meer Leiden Chess) waren er nog meer genodigden en vrienden(innen) te zien.
Op de rug gezien toernooiwinnaar Zyon Kollen, maar ook precies in het midden van de foto - over
zijn linker schouder - de nieuwe uitbater van Café Atlantis: Lydia. Als u wel eens in café Atlantis te
gast bent geweest zult u haar ongetwijfeld kennen.
Op zondagavond was er nog een afscheidsreceptie in het café en daarna keerde het gezelschap - ver
na middernacht - moe maar tevreden en ‘voldaan’ huiswaarts.
Een nieuwe levensfase breekt voor hen aan en we wensen hen voorspoed en vooral een goede
gezondheid toe.
We zeggen hen dank voor de minimaal tien jaar schaakbeleving en vooral de grote inzet voor het
Groningse schaak in zijn algemeenheid.

Zowel denksport cafébaas Bert van der Marel als zijn echtgenote Judith Valkenburg stoppen
respectievelijk als uitbater van Café Atlantis en beheerder van het Groningse denksportcentrum en
verhuizen in september naar Leiden.
Daar gaat Dr. Lambertus van der Marel zijn oude-ambacht als wiskundige weer oppakken en is
Judith Valkenburg de nieuwe zaal/bar beheerder van het Leidse denksportcentrum.
Daar zijn wij als Leidenaren vanzelfsprekend erg blij mee!

Jan Bey, 26 augustus 2016

