Onésimus vierkampen 2022
90 jarig jubileumjaar
Ter gelegenheid ons 90 jarig jubileumjaar in 2019 hielden wij een vierkampentoernooi.
Dit is ons goed bevallen en we wilden dit ook de volgende jaren doorzetten, echter
gooide corona de afgelopen twee jaar roet in het eten. Dit jaar organiseerden we het
vierkampen toernooi op de donderdagavonden 23, 30 juni en 7 juli.

Vreemde weken …
De weken vooraf aan het toernooi zijn vreemd verlopen. Op 2 juni werden we door de
woningcorporatie waarvan onze speellocatie, het Jan van der Ploeghuis is, verrast. De
deuren van de recreatieruimte waren van nieuwe sloten voorzien, afgesloten en
commercieel te huur gezet ..... zonder ons te informeren. Gelukkig konden we uitwijken
naar Het Klooster, een straat verder op.

Aanpassing speeltijd
Door het vroege sluittijd van Het Klooster, namelijk 23:00, werden de partijen zonder het
increment van 15 sec. per zet gespeeld. De speeltijd werd 90 min. per persoon per partij.
Ondanks deze speeltijd wijziging haakte niemand van de inschrijvers af. De speeltijd van
90 min. is de minimale tijd om de partijen mee te laten tellen voor de KNSB-rating.

Toernooi
In totaal waren er 10 groepen met 40 deelnemers waarvan 19 Onésimus-leden en 21
deelnemers vanuit andere schaakclubs waaronder 3 dames. De wedstrijdleiding lag in
handen van het deskundige duo Angelique Osinga en André van der Graaf.

10 winnaars!
Winnaar van groep 1 en algemene winnaar van het toernooi werd Andrzej Pietrow. Hij
wist in groep 1 2½ punt bijeen te spelen.

1

In groep 2 werd het een onbesliste strijd tussen Ivoren Toren speler Jason Zondag en
Onesimusiaan Martin Rensen. Hun onderlinge resultaat werd remise maar beiden wilden
niet loten en werden daarmee eigenaar van een half 20 euro en 5 euro biljet.
In groep 3 versloeg Ivoren Toren met overmacht de Onesimusianen ondanks de inzet
van de “Schrik van Schiebroek” Big Mac. In het onderlinge Ivoren Toren duel won
Homayoun het van Bas.
Groep 4 werd prooi van jeugdspeler Tom van Egmond van Jeugdschaakclub Magnus
Leidsche Rijn. Hij speelde vele tientallen jaren RSB-schaakervaring naar de 2e , 3e en 4e
plek.
Menno Steensma, die net voor het toernooi lid werd van Onésimus, eindigde samen met
Daniel Aziz met 2 uit 3 op de 1e plek. Echter Menno won het onderlinge duel en pakte
daarmee de winst in groep 5.
Erasmusiaan Hans Brobbel was in groep 6 de sterkste.
Pawel Lubelski, pas een paar maanden lid van Onésimus, maar volledig in de weer met
boeken van John Nunn, stelde in de laatste ronde met een remise tegen Jacques Goud de
groepswinst veilig.
Onesimusiaan Shau-Ming Yuen won als invalspeler groep 8.
Groep 9 werd gewonnen door Ichelle Dekker met een hattrick, door al haar 3 partijen te
winnen! En werd daarmee beste dame van het toernooi.
In groep 10 scoorde Mart Sanders, net als Pawel ook pas een paar maanden lid van
Onésimus, scoorde een hattrick door al zijn 3 partijen te winnen!

Andrzej Pietrow winnaar van groep 1

Beste dame Ichelle Dekker

Gefeliciteerd vierkampwinnaars!
Voor wie de uitslagen nog eens rustig wil teruglezen:

https://www.schakenbijonesimus.nl/vierkamp-2022/
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