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Deelnemers

Vlak  voor  het  toernooi  staat  het 
aantal  deelnemers  op  52.  Het  is 
leuk om te zien dat er weer vele 
terugkerende deelnemers zijn van 
buiten  Woerden,  we  heten  hen 
weer van harte welkom. 

De  topfavorieten  qua  rating  voor 
deze editie zijn Marcel Schröer en 
Ed Roering. Marcel is tweevoudig 
kampioen  en  heeft  dit  seizoen 
weer  een  extra 
clubkampioenschap  aan  zijn 
zegekar  gebonden.  Ed  Roering 
heeft  in  de  eerste  editie  van  dit 
toernooi  al  eens  op  het  podium 
gestaan  en  heeft  als  lid  van  het 
eerste  team  van  Messemaker 
Gouda  ook  het  winstgevoel  te 
pakken. Zij promoveerden naar de 
2e klasse KNSB. 

Achter Marcel en Ed volgt nog een 
ambitieus drietal:  Ed Oosterlaken 
(winnaar  2012),  Jelle  Wiering (2-
voudig winnaar) en Seth van der 
Vegt  die qua rating waarschijnlijk 
graag  eens  de  2000  over  zou 
willen gaan.
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Speeltempo 

In  voorgaande  jaren  werd 
gespeeld  met  een  ander  tempo 
dan dit jaar. Het oude tempo was 
bepaald  op  basis  van  de 
sluitingstijd  van  het  pand. 
Inmiddels  ligt  de  sluitingstijd  van 
het  pand niet  hard meer vast  en 
kan  een  wenselijker  tempo 
worden gespeeld. We hebben ons 
hierbij  geconformeerd  aan  het 
speeltempo dat gebruikelijk is voor 
externe partijen binnen de SGS: 1 
uur en 50 minuten per speler met 
toevoeging van 10 seconden per 
zet voor de gehele partij.

De  partijen  vangen  officieel  aan 
om 19:45. 

Eindstanden vorige edities

2007
1. Sten Goes
2. Marcel Schröer
3. Ed Roering

2008
1. Jelle Wiering
2. Jim Reed
3. Sten Goes

2009
1. Sten Goes
2. Marcel Schröer
3. Arno Luinenberg

2010
1. Marcel Schröer
2. Sten Goes
3. Ed Oosterlaken

2011
1. Marcel Schröer
2. Sten Goes
3. Carol-Peter Gouw

2012
1. Ed Oosterlaken
2. Marcel Schröer
3. Sten Goes

2013
1. Jelle Wiering
2. Henk de Heer
3. Marcel Schröer

----------------------------------------------

Partijen op internet

Ook dit jaar is er weer een digitaal 
bord waarop de topborden zullen 
gaan spelen. Het is de bedoeling 
om  deze  partij  live  op  onze 
website  weer  te  geven,  de 
praktische  uitvoering  daarvan 
hangt  helaas  grotendeels  samen 
met de stabiliteit van het geboden 
wifi netwerk.  In ieder geval zal de 
partij  achteraf  op  de  website 
worden geplaatst. 

Om niet zeven keer een partij van 
dezelfde  persoon  weer  te  geven 
zal  het  digitale  bord  rouleren  en 

achtereenvolgens op de borden 1, 
2 en 3 worden geplaatst.
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Afmelden en indeling

Dit  toernooi  kan  een  speler 
tweemaal  een  bye  opnemen 
waarvoor een half punt toegekend 
wordt. Bij voorkeur wordt een bye 
minimaal een week van te voren 
opgegeven. Mocht u er gedurende 
de week achter  komen dat  u  -al 
dan niet door overmacht- niet kunt 
spelen  op  de  eerstvolgende 
dinsdag dan dient u zich alsnog af 
te  melden  via  e-mail 
(wedstrijdleiderscwoerden@gmail.
com)  of  via  telefoon  (06-
55697342). 

De indeling zal per ronde definitief 
worden gemaakt in het weekend, 
zondag  voor  20:00  uur.  Deze 
wordt  daarna  ook op  de website 
van  schaakclub  Woerden 
gepubliceerd. De indeling zal niet 
meer  worden  aangepast  op 
afmelders,  hooguit  in  overleg  op 
specifieke borden indien er alsnog 
meerdere uitvallers zijn.
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Prijzen

Zoals  al  enigszins  aangekondigd 
zullen  we  dit  toernooi  opfleuren 
met een aantal ludieke acties voor 
rondeprijzen  en  zullen  aan  het 
eind  van  het  toernooi  twee 
ratingprijzen  worden  uitgedeeld. 
De beste spelers tot 1700 en tot 
1500  zullen  hiervoor  in 
aanmerking komen.

----------------------------------------------

“The single most important thing in 
life  is  to  believe  in  yourself 
regardless of what everyone else 
says.” - Hikaru Nakamura 
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