Opening van de 9de Atlantis Open

Op donderdag 27 augustus opende organisator Bert van der Marel (jawel, van schakerscafé Atlantis)
de negende editie van het Atlantis Open in Groningen. Weliswaar waren er eerder al vijf
meestertienkampen, en is dit het vierde Open toernooi, maar toch is het al acht jaar succesvol
gehouden met een stijgend aantal deelnemers!
Dit keer heeft Van der Marel de hoofdsponsor van het Leiden Chess
Tournament (Adhoc & Solide Administratie & Advies) weten te
strikken om ook een flinke ‘duit in het zakje’ te doen voor de
exploitatie voor het Atlantis Open. Hierdoor is het onder meer
mogelijk geworden dat er live-borden kunnen worden ingezet en
een deel van de organisatie van het Leiden Team is ook in
Groningen te gast.
Op bovenstaande foto van Sipke Ernst (Maaijveld) is goed te zien
dat hij van zins is zijn titel van vorig jaar te prolongeren. Op de rechter foto verricht de in de A-groep
spelende sponsor Roel Piket (heeft een goede start met een remise tegen Jan Joris Groenewold) de
kleurloting voor de hoogste ratinghouder in de A- en de B-groep. Van der Marel toverde voor de start
van het evenement een probleem uit de hoge hoed met een
stelling van circa 900 na Christus en vertelde daarbij dat deze
stelling tot ver in de twintigste eeuw probleemcomponisten
zou bezighouden totdat Yury Averbakh het probleem oploste.
Het zogenoemde negenhoekprobleem van As-Suli is tijdens
het toernooi een prijsvraag en er zijn drie prijzen te winnen
voor de goede oplossing. Niet veel verrassingen in de eerste
ronde (of het zou die remise van sponsor Roel Piket moeten
zijn..) in zowel de A- als de B-groep. In het dag verslag van
vrijdag kunnen we het kaf van het koren zien scheiden na de ronden twee en drie.
We wensen u veel plezier bij het volgen van de partijen en doen als gewoonlijk sfeervol verslag van
het toernooi.
(Jan Bey, foto’s Maaijveld)

