Nazomer vierkampentoernooi Assen 2014
Schaakclub Assen heeft dit jaar een schaaktoernooi met een ‘nieuwe’ formule georganiseerd,
namelijk een vierkampen toernooi. Binnen deze toernooivorm speel je in groepen van 4 tegen
schakers van ongeveer gelijke sterkte. Alle partijen zijn door de geringe onderlinge krachtverschillen
spannend. Een veel gehoorde klacht bij zwitserse toernooien is, dat de eerste paar ronden er
eigenlijk niet toe doen. Daarnaast hou je bij een vierkamp nog de helft van het weekend over. Tot
slot is bij vierkampen het prijzengeld over alle deelnemers evenredig verdeeld. Iedereen heeft
hierdoor kans op een prijs. Al met al voldoende redenen om te experimenteren met deze
toernooivorm. Het volgende toernooi met deze formule is overigens ook al gepland, namelijk op 2 en
3 januari 2015.
In totaal deden 46 mensen mee met het toernooi.
Groep A werd gewonnen door Ivo Maris, de absolute ratingfavoriet in deze groep. Hoewel Ivo met 3
uit 3 zegevierde, waren zijn overwinningen niet eenvoudig. Tweede in de groep werd de beoogd
kopman van Assen-2, Hans Smit, een mooie prestatie!

In groep B waren een tweetal spelers van over ver. Aanstaand vader Robert Stallinga en Dordrechter
Marcel Pluymert wonnen hier gedeeld de pool. Elmar Hommes zal zich iets meer van het toernooi
hebben voorgesteld.
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In groep C was Eric Kloppers soeverein winnaar, en deelden Gertjan Haan en Evert Hondema de
tweede prijs.

In groep D waren clubgenoot Jan Posthoorn en Marc Land de gedeelde winnaars. Marc had voor dit
weekend een hotelletje geboekt in Van der Valk. Voor volgend toernooi gaat de schaakclub in ieder
geval iets met vervoer regelen van Van der Valk naar de speellocatie en terug, voor de schakers van
overver. Jan Posthoorn deed uit zijn prijs een schenking aan de club, waarvoor dank Jan!

Groep E leverde werd gewonnen door Willem Sipkema . Tweede werd de oud-Harener en nu Sissaan
Joris Leertouwer. Naar verluidt heeft hij het schaken geleerd van onze NOSBO-materiaalman Geert
Drent.

Groep F leverde een Assens dubbelsucces op. Gerbert won de groep met 2,5 uit 3, Jan Boer kreeg
hier de tweede prijs.

Groep G werd gewonnen door Gerard Voorintholt met 2 uit 3. Oud-Assenaar Jaap van der Graaf en
Jeljer Dijkstra deelden de tweede prijs. Nosbo-voorzitter Roland Kroezen viel net buiten de prijzen.

Ben van Os was de eerste die een (eerste) prijs in ontvangst mocht nemen. Na 20 minuten te laat aan
de laatste ronde te zijn begonnen leverde hij als eerste het uitslagenbriefje in met winst voor hem.
Een 3 uit 3 in groep H was het gevolg. Mooi resultaat Ben! Tycho Bruggink mocht de tweede prijs in
ontvangst nemen.

In groep J eveneens een mooi succes voor een jeugdspeler. Hier werd Jesper Post, ondanks dat hij in
een hogere groep speelde dan op basis van zijn rating zou zijn gebeurd, samen met Teije Smedinga
gedeelde eerste met 2 uit 3. Een mooie prestatie!

In groep K won Erwin Kok met een perfecte score de groep. Jeugdspeler Abedin Heij ging met de
tweede prijs naar huis. Nieuw lid Wilfred Jansen heeft zijn eerste partijen en eerste overwinning die
meetelt voor de rating behaald.

Groep L bestond uit 6 deelnemers. Vooraf is er overlegd met de deelnemers of een 6-kamp zou
worden gehouden (met een uur bedenktijd per persoon) of 3 ronden zwitsers met volledige
bedenktijd. Besloten werd in gezamenlijk overleg om voor de laatste optie te gaan. Hierdoor tellen
de partijen ook mee voor de rating. Omdat bij dit toernooi geldt, dat iedereen evenveel kans heeft
op een geldprijs, waren er voor deze groep 4 prijzen (30, 20,15 en 10 euro) te winnen, waar in de
overige groepen er twee prijzen waren van 30 en 20 euro.
Thijmen Nawijn won de groep met 3 uit 3. Evenals vader Erwin won Silke Kok een prijs; samen met
Loek van der Hagen deelde zij de tweede en derde prijs. De vierde prijs tenslotte werd gewonnen
door Ella Welling en Selma Berholee.

Aangezien de prijzen direct na het beeindigen van een groep zijn uitgereikt, is er geen
slottoespraakje gehouden waarin de vrijwilligers konden worden bedankt. Bij deze wil ik speciaal
Martin, Hennie en Rie bedanken voor hun inzet, maar ook allen die mee hebben geholpen bij het
opzetten van de zaal, inschrijving en opruimen van alles!
Al met al kunnen we terugkijken op een mooi toernooi. Op vrijdag 2 januari en zaterdag 3 januari zal
het Nieuwjaars viertallentoernooi Assen worden georganiseerd met dezelfde formule.

