Duizend bommen en..?

“Op vrijdag 28 augustus viert de stad Groningen en haar Ommelanden “Bommen Berend”:
het jaarlijkse feest in verband met Groningens Ontzet. De festiviteiten gaan terug tot 1672
toen Groningen het beleg van de bisschop van Münster, Bernhard ‘Bommen Berend’ von
Galen, wist af te slaan.” Vandaar dat uw siteverslaggever er ruim een half uur over deed om
van het Jannes van der Wal denksportcentrum naar m’n verblijfadres aan de andere kant
van de stad te geraken. Meer weten, want dat heb ik ook gedaan?! Kijk dan op
groningen.nieuws.nl (http://groningen.nieuws.nl/evenementen-in-groningen/71585/bommenberend-activiteiten-groningens-ontzet-2015/) voor meer informatie.
Wat ik dan wel weet is dat dit vroeger een behoorlijke lijdensweg voor de bevolking was en
nu - na zo’n drie- of vierhonderd jaar - is dit een festijn. Zag ook allemaal vlaggen (banier?)
met de tekst ‘Gracht en festijn’, dus lijkt het me een goed idee om toch eens eind augustus
naar het noorden af te reizen voor een weekendje ‘Bommen’. Ik ben opgegroeid met het
Leidens Ontzet, waarbij het ‘Ontzettend’ gezellig toeven is in de binnenstad. Zo ook in
Groningen vandaag met een heerlijk zomers zonnetje op de terrassen. Echter gaven zo’n
tachtig schakers de voorkeur aan een tweetal ronden in de Atlantis Open. Ongetwijfeld
gaan er nog de nodige deelnemers na hun partij vanavond (en later) naar de Afterchess in
Café Atlantis. ‘Voor de analyses’.. zegt men dan.
Boven dit artikel is een foto van de top liveborden uit de
tweede ronde. Eén van de vele talenten van de
schaakfamilie Van Foreest, Lucas, hield zijn voormalige
schaaktrainer GM Sipke Ernst op een knappe remise of
hield Sipke knap remise tegen één van Nederlands
grootste schaaktalenten van dit moment?! We zullen dit in
een paar jaar weten. Over de Groninger familie Van
Foreest gesproken (zie ook een artikel in het NRC van
vandaag): Jorden begint zondag aan een WK-jeugd in
Siberië (Brrrr..) en de andere Van Foreest talenten spelen in de Atlantis Open. Jongste
deelnemer is Machteld Van Foreest (zie bijgaande foto) die vorige week 8 jaar is geworden
en die een bliksemstart in de B-groep kende.

In deze negende editie zien we een meespelende sponsor en een
meespelende arbiter. Men heeft voor sponsor Roel Piket ergens een
oude rating van 1673 weten te vinden, maar als ze iets verder hadden
gezocht dan zou men vinden dat hij in zijn jeugdjaren - samen met zijn
neven Marcel en Jeroen – op een meesterniveau speelde. Feit is wel
dat iedereen zich vooralsnog op hem stuk bijt. Leuk om te zien.
De meespelende extra arbiter in dit toernooi, Leidenaar Chris de
Weert, staat hier op bijgaande foto links naast live bordenjongen
2015.01 Ariën Hooimeijer. Chris heeft een bliksemstart in de B-groep en gaat nu verrassend
aan de leiding met 3 uit 3!
Dit keer zijn er ook opvallend veel
toernooiorganisatoren te zien in Groningen. Zo
speelt voormalig eindejaar toernooiorganisator
Jan Colly (foto rechts) in dit toernooi mee in de Bgroep. Ook organisator - alsmede fotograferend
verslaggever - Jan van Os (zie de leuke
verslagen van schaakjan op schaaksite) en
Remco Heite (foto links) kwamen we op het toernooi tegen. Ja, die
van het tweejaarlijkse toernooi met dezelfde naam, waarbij je een levend paard kunt winnen
(de rest van de stukken moet je ergens anders vandaan halen). We zagen hem in de bar
gezellig met organisator Bert van der Marel praten. Uw verslaggever van dit toernooi is
organisator in Leiden. Het lijkt wel een speciale bijeenkomst van de organisatoren.
Een van de grootste voordelen van live-borden in een toernooi is dat
iedereen de partijen zelf kan bekijken (beoordelen via internet) en
het zgn. ‘visserslatijn’ bezigen. Ik kan mijn verslagen dan afdoen met
enige sfeerbeelden in woord en beeld. In de barruimte staat een
grote TV opgesteld met daarop de vier live borden en er wordt daar
naar hartlust geanalyseerd door zowel spelers als bezoekers.
Het prijzenfonds voor de 9de Atlantis Open is (in euro’s):

Voorts zijn er nog fraaie DGT-klokprijzen voor ratinggroepen in beide groepen en plaats
prijzen in een veelvoud van nummer 9 etc.: dus nummer 9, nummer 18 , nummer 27 etc. (met
dank aan New In Chess en zijn recent uitgegeven schaakboeken). Het is dus een goede
zaak om de prijsuitreiking bij te wonen, want niet afgehaalde prijzen vervallen aan de
organisatie.
Evenals in voorgaande jaren sluit ik dan mijn dag
verslag(en) af met een woord van dank aan de
(co) sponsors van dit toernooi.
Zie bijvoorbeeld hun logo’s en bordsponsoring via
stukken.

(Jan Bey, foto’s Maaijveld)

