Toernooizege voor meester Merijn van Delft

‘Twee vechten om een been en de derde gaat er mee heen..’
Sipke Ernst en Migchiel de Jong vochten als koplopers een verbeten strijd uit (remise) voor de
toernooiwinst. Merijn van Delft kwam langszij en won de negende Atlantis titel. Hierdoor
kwamen Ernst, De Jong en Van Delft op een gedeelde eerste plaats met 5½ punt uit zeven
ronden. Toernooiorganisator Bert Van der Marel maakte een leuke spraakverwarring bij de
prijsuitreiking door Merijn van Delft op Sonnema-Beerenburg punten tot toernooiwinnaar uit te
roepen!
Slotronden
Grootmeester Sipke Ernst had in de zesde ronde slechts 25 zetten nodig
(winst op Pieter Tromp) om in de slotronde nog enige kans te maken op
het prolongeren van zijn titel. Lijstaanvoerder IM Migchiel de Jong had
tegen een sterk voor de dag komende Ivo Maris
wat langer nodig om een halfje te kunnen
bijschrijven. Merijn van Delft boekte een zege op
Martine Middelveld (is maandenlang uit het
toernooischaak weggeweest) en kwam daarmee
op 4½ punt. Nick Maatman vs Erik-Jan Hummel (01) vochten in een lang duel uit wie zich in het groepje met 4½ punt
mocht aansluiten.
Voor het goud, zilver en brons gingen in de slotronde uiteindelijk Ernst vs De Jong en nog een
zevental achtervolgers voor al of niet gedeelde geldprijzen. Ernst kwam niet
langs De Jong: “Ik verdiende dit wel in dit toernooi“ zei De Jong direct na zijn
behaalde puntdeling. Merijn van Delft bleek uiteindelijk de lachende derde,
want met zijn slotzege op Ivo Maris kwam hij langszij en werd hij daarmee de
nieuwe winnaar van het Atlantis toernooi. “Ik speelde beroerd slecht in het
begin, maar uiteindelijk kwam alles toch nog op z’n pootjes terecht.”
Sponsor Roel Piket kan terugkijken op een goed toernooi waarbij hij na jarenlange
afwezigheid op dit schaakniveau niet echt ontevreden mag zijn over zijn score
(2½) en een tpr die tegen de 2000 ligt. “Ik heb hier en daar wel aantoonbaar
enige winsten gemist, maar wel leuk om weer eens na al die jaren te schaken.”
Piket is reeds jarenlang een meesterklasse bridger voor de Leidse club Crash.

B-groep
Het topduel op zondagochtend in de zesde ronde van de Bgroep - tussen de in een goede vorm stekende Frank van
Indië en de Leidse koploper Chris de Weert - werd gewonnen
door De Weert: “Het was simpel enige tactische grappen
afweren en naar een
gewonnen eindspel
afwikkelen..”, was zijn nuchtere
commentaar. De
‘Grossmeister’ heeft zijn knie de
afgelopen week behoorlijk
beschadigd en kan daardoor zijn partijen niet zittend afwerken
Vandaar dat hij dit staande achter het bord deed (zie foto
links). In de laatste ronde gingen Bram de Vries en De Weert
uiteindelijk voor het goud. De Weert: “Ik werd kansloos
weggespeeld, maar ik had een leuk toernooi met veel ratingwinst.” Derhalve werd De Vries
winnaar van de B-groep met 6 punten (7) en moet De Weert met 5½ punt genoegen nemen
met de tweede plek.
Wat je vroeger veel vaker zag (dat zeg je als je al wat ouder bent ..) en
de laatste jaren niet, is dan grappig genoeg hier in
Groningen weer wel gezien: de mascotte van de
schaakspeler. Op de linker foto speelt iemand met als
mascotte een tijger en op de rechterfoto speelt iemand
met een roze olifantje. Het is maar wat je het nodige
zelfvertrouwen geeft. Zelf doe ik dat door altijd met een
pen te spelen waarmee ik gewonnen heb en gebruik ik
een notatieboekje, dan moet dat beginnen met een winstpartij anders gaat
het boekje in de prullenbak.
Organisatie
Het was een geweldig toernooi met bijna tachtig deelnemers (volgend moeten dat er nog
meer kunnen zijn voor de regio ‘Groningen Schaakstad’) en voor het eerst met vier liveborden die wereldwijd werden gevolgd. Weliswaar met de nodige internet sores - waar de
organisatie aanvulling vanuit Leiden met Ariën Hooimeijer, Chris de Weert en Jan Bey veel
last van had - zijn alle toppartijen toch voor het voetlicht gekomen.
Daarnaast kreeg elke ronde een aanvulling van partijnotaties en werden er door organisator
Bert van der Marel vele partijen bekeken met het nodige spektakel. Dat beloonde hij met
een prijs.
Gespot
Schaaktrainer FM Frank Erwich
(www.schaakeducatie.nl) en het talent Lucas van
Foreest hebben op bijgaande foto een discussie
(.. probeert Frank hem iets bij te brengen) of is het
een verschil in zienswijze?
We zullen het nooit weten, want ik ga het niet vragen.

De sluiting van een dag verslag gaat dan altijd met een
respectvol woord van dank aan de (co) sponsors van dit
toernooi.
Zij zijn (mede)verantwoordelijk voor het welslagen van dit
toernooi. Zie hierbij hun logo’s en bordsponsoring via
stukken.
(Jan Bey, foto’s Maaijveld)

