8 prijswinnaars
feesttoernooi Onésimus
In het kader van haar 90 jarig bestaan organiseerde schaakvereniging Onésimus
(opgericht in november 1929) afgelopen zaterdag 9 november een rapid
feesttoernooi.
Markante deelnemers
Onésimus kreeg een aantal markante deelnemers op bezoek, hier twee van hen.
De kwieke Éminence grise van het “katholieke” RSR Ivoren Toren, Paul Dekker,
kwam vertellen dat zijn Rotterdamse schaakcarrière is begonnen bij de “Christelijke
Jongemannenvereniging Onésimus”. En wel 65 jaar geleden, in 1954, bij het 25-jarig
Jubileumtoernooi van Onésimus waar Paul deelnemer was. Dat was een
vierkampentoernooi, Paul speelde als beginnend schaker in de 4e klasse, groep 1. En
won met 3 uit 3 de eerste prijs! Paul had het uitslagenbriefje meegenomen.

Paul’s uitslagenbriefje uit 1954

Paul Dekker (links) in een pittig schaakgevecht met Dik van der Pluijm (rechts)
(Foto: RPA/De Ster)

Vanuit het Amsterdamse kreeg Onésimus bezoek van Peewee van Voorthuizen.
Peewee is bekend bij de wat oudere schakers van de combinatierubriek in Schakend
Nederland uit de jaren 80. Peewee kwam met wat Amsterdamse branie naar
Rotterdam toe: ”Vooral om de mensen die ik vroeger verslagen heb - in de
verschillende simultaans die ik heb gegeven bij Onesimus - een kans te geven mij
terug te pakken...”.
Taart en bakkie pleur
Maar voordat we begonnen met het toernooi: eerst effu een praatje van voorzitter
Marcel van der Linden en daarna taart smikkelen met een bakkie pleur. Verzorgt
door onze supervrijwilligsters Gaby en Monika.

De vijand te bestormen
Na de taart en koffie brak de strijd op de 64 velden los! Deskundig geleid door onze
interne competitieleider Henk Henderson. In totaal 36 deelnemers, van de 8-jarige
Parsa Mohebbinezhad met een jeugdrating van 634 punten tot de International
Meester Jesus Garrido Domingez met 2406 ratingpunten.
Aan de foto impressie is duidelijk te zien dat ook de Rotterdamse Spartageest
rondzwierf op het toernooi:

Ons te gorden tot den strijd
En de vijand te bestormen
Tottie een hartverzwakking krijgt
Nimmer zullen wij versagen
Strijden om elke meter grond

(Foto’s: RPA/De Ster)

De eindstand van het toernooi is op de Onésimus website te vinden:
https://www.schakenbijonesimus.nl/feesttoernooi/
8 Prijswinnaars
Totaal werden er 8 prijzen door voorzitter Marcel van de Linden uitgereikt:









2e prijs jongste deelnemer onder 10 jaar
1e prijs jongste deelnemer onder 10 jaar
Prijs beste huisschaker
Ratingprijs onder rating 1600
Ratingprijs onder rating 1800
3e prijs
2e prijs
1e prijs en winnaar van het toernooi

: Olga Ruzaykyn
: Parsa Mohebbinezhad
: David van Heusden
: Jacques Goud
: Pim Kleinjan
: Tobias Kabos
: Jesus Garrido Domingez
: Stefan Colijn

Nazit en de tip voor de
clubschaker
Na het toernooi was er aan de bar nog
een gezellige nazit.
Waarin Marcel van der Linden
toernooiwinnaar Stefan Colijn vroeg om
advies: hoe een modale clubspeler met
weinig tijd zich toch kan verbeteren?
“Per dag een kwartiertje tactiek
oefenen” antwoordde Stefan.
Via websites zoals chess.com of opgaven
uit de stappenmethode.

Stefan met Marcel

