Erik van den Doel wint voor de tweede
keer het Open NK Fischer Random!
Erik van den Doel heeft het Martin Walop
toernooi om het Open NK Fischer Random
gewonnen met 6,5 punt uit 7 partijen.
Afgetekend en wel, met een punt voorsprong op
zijn collega-GM’s Friso Nijboer en Jan Smeets.
Het was voor de tweede keer dat hij zich tot
kampioen mocht kronen. De eerste keer was in
2005, met exact dezelfde score!

Op de stralende eerste dag van juni verzamelden
zich 37 schakers in Café Batavia 1920 om de
titel Open NK Fischer Random te betwisten.
Minder dan voorgaande jaren: was het de
concurrentie van andere toernooien of het
Pinksterweekend? Afijn, de bezetting was sterk
genoeg. Drie grootmeesters, drie meesters en
twee FIDE-meesters.
Zoals bekend gaat het voor de sterken erom in
de eerste rondes je plicht te doen: ofwel te
winnen. Dat lukte de eerste twee rondes prima,
maar de derde ronde moest Erik van den Doel
in remise berusten tegen Mister Chess, Hans
Bohm.

Het lijkt nog niet spannend…

Het onderlinge duel tussen de twee ratingtoppers, Van den Doel en Smeets, werd door
Erik gewonnen en daarmee had hij 2 uit 2 tegen
zijn collega’s en was meteen favoriet voor de
eindzege.
Daarvoor moest hij in de zesde ronde wel
afrekenen met medekoploper Rijnaarts. Dat
lukte, en met een overwinning in de laatste
ronde op de Ierse coryfee Jonathan O’Connor
stelde hij de eindzege én de ongedeelde eerste
prijs veilig.

Nog kijkend naar de stukken…

De vierde ronde bracht de eerste onderlinge
duels. Bosboom en Smeets remiseerden, maar
Van den Doel won van Nijboer, alhoewel de
heren zeiden dat het ook andersom had kunnen
zijn…
Oud-winnaar Sjef Rijnaarts won van Bohm, en
de volgende ronde meteen ook maar van
Bosboom.

Nijboer won van Bosboom en schakelde hem
daarmee uit voor de prijzen. Smeets won ook,
en in de laatste ronde ook van Bohm. Doordat
Nijboer en Rijnaarts remiseerden, eindigden de
twee grootmeesters gezamenlijk op 5,5 punt uit
7 partijen. Net voor Rijnaarts, Peelen en
O’Connor met 5 punten uit 7 partijen.
De strijd om de damesprijs was in de laatste
ronde nog volledig open. Monique van de
Griendt had een snelle remise gespeeld en was
daarmee afhankelijk van de uitkomst van het
topduel Yvette Nagel Seirawan tegen Lucie van
der Vecht. Schaakgodinnen onderling!

Wie wordt dameskampioene?
De kampioen!
Lucie had aan remise genoeg voor een gedeelde
prijs, maar won! Ook voor haar was het de
tweede keer: zij won eerder in 2014 met –
inderdaad – dezelfde score: 4,5 punt uit 7
partijen.

De stellingen die werden verspeeld – en de
bijbehorende Sesse-score, berekend voor de
Fischer Random match Carlsen – Nakamura:

De ratingprijs (beste W- We: overscore op
verwachte score gebaseerd op rating) ging zeer
verrassend naar Bernard van Lenthe (nummer
33 van de 37 deelnemers) met maar liefst een
score van + 3.27! Zijn broer kon het niet echt
verklaren, maar zei dat de terugreis naar
Hardenberg nu in elk geval vrolijk zou zijn…
Onze gastheer sinds 2009, Café Batavia 1920,
stelde een prijs beschikbaar voor de hoogste
TPR buiten de prijzen. Deze ging verdiend naar
Sjef Rijnaarts, die het hele toernooi had
meegedraaid op de topborden.
Dankzij de sponsoring van Schaakopening
Essenties konden we in verschillende
ratinggroepen extra prijsjes uitreiken. Deze
gingen naar:
 Tot 1499: Jaap Dekker
 1500 - 1599: Sybe Terwee
 1600 – 1699: Hans Uittenbogaard
 1700 – 1799: Arie Spuij
 1800 – 1899: Monique van de Griendt
 1900 – 1909: Bram van Dijk
Bram deed zijn prijs over aan Jonathan
O’Connor – die beheerst het Nederlands!

Een Ier is gauw gelukkig!

