Terugblik op de 25e editie van het Combinatie Rapid-toernooi van 5
januari 2019
Met 60 deelnemers was het een goed
bezet toernooi over 7 ronden volgens het
Zwitserse systeem.
De rating van 4 deelnemers was bij
aanvang boven de 2000, zij zouden zich
waarschijnlijk mengen in de strijd om de
ereplaatsen.
Van de 19 deelnemers met een rating
tussen de 1600 en 2000 mocht er ook
een stevige inbreng verwacht worden.
Na vier ronden was er lunchpauze. De
gretigheid waarmee een forse ketel
erwtensoep werd belaagd maakte duidelijk dat er qua energie flink moest worden
bijgetankt. Dat werden de organisatoren gewaar toen zij als laatsten de hond in
de pot vonden en aan de bar zich met een loempia tevreden moesten stellen. Als
je je gasten dankbaar gebruik laat maken
van sjieke soepkommen van De Kiekmure
is de bodem van de ketel nu eenmaal
sneller in zicht …
De strijd om de eerste plaatsen ging op
dat moment tussen Folke van Dorp,
Andries Mellema, Arnold Frijling met 4 uit
4, en Rutger Hesselink met 3,5 uit 4.
Daarachter volgden nog 12 spelers met 3
uit 4.
Dat roggebrood met spek ook energie
geeft bleek wel in ronde 5 na de pauze: Van Dorp kwam op score 5, gevolgd door
Frijling en Mellema met 4,5. Na ronde 6 was er volop spanning: Van Dorp op score
6, Mellema op 5,5 en Bram de Vries en Mark Gesman op 5. In de laatste ronde
wist Mellema met zwart Van Dorp te
kloppen en De Vries met wit van Gesman
te winnen.
Zoals in eerdere edities wist Andries
Mellema beslag te leggen op de eerste
plaats, met 6,5 uit 7. Op grond van
Sonnenborn-Berger eindigde Folke van
Dorp als tweede, met Bram de Vries als
derde, beiden met 6 uit 7.
Dirk van Setten (4,5), Onno Wolters (4),
Gogita Davitashvili (3,5), Bjorn Hamstra
(3) en René Kooijmans (2,5) vielen ook
nog in de prijzen, evenals Matthijs Visser (dapperheid).
Nog vijf anderen namen via de verloting nog een aandenken mee naar huis in de
vorm van een fles wijn of een vierpack bier.
Velen gaven na afloop te kennen dat zij hadden genoten van de goede sfeer en

de boeiende partijen.
Voor herhaling vatbaar in 2020 dus!

