Tjapko Struik wint verrassend het 31e Waling Dijkstra toernooi
61 deelnemers trok het rapidtoernooi dit keer. Dat waren er minder dan vorige jaren, maar
meer dan voldoende om er onder leiding van
Aart Strik in de A-groep en voorzitter Juko in
de B-groep weer een leuk toernooi van te
maken.
Sponsor Waling Dijkstra had ditmaal zijn
tweede dochter meegebracht om het toernooi
te openen en zij deed dat door bij de partij
Zuiderweg-Epishin aan het eerste bord
onverschrokken e2-e4 te spelen, waarna het
rapidspektakel kon losbarsten.
Voor de A-groep hadden zich twee IGM’s gemeld: de ons zeer bekende Friese Groninger Jan
Werle, tegenwoordig meer jurist dan schaker, en de Russische schaaknomade Wladimir
Epishin, wiens verschijning tot verdere beschrijving uitnodigt. Deze nog altijd sterke
grootmeester heeft in vervlogen jaren in de Sovjet-Unie tot het secondantenteam van
wereldkampioen Anatoly Karpov behoord. Nu, vele jaren later, woont hij ergens in Duitsland
en loopt hij als broodschaker open toernooien in heel Europa af. In ons eerste Waling
Dijkstra weekendtoernooi, in 2007, was hij ook van de partij en behoorde hij tot de
prijswinnaars, al zei hij desgevraagd zich er niets van te herinneren. Zijn uiterlijk, destijds al
niet zijn sterkste punt, bleek er in die 6 jaar niet verzorgder op te zijn geworden.
Er was nog een derde grootmeester aanwezig, WGM Jozefina Paulet, de vriendin van Jan
Werle. IM Erik Hoeksema (eens ‘De beer van Baflo’ geheten), veelvuldig winnaar van eerdere
Waling Dijkstra rapidtoernooien, was er ook weer eens en dan waren er nog gereputeerde
rapidschakers als Pieter Hopman van SC Purmerend en Milan Mostertman uit Groningen, de
jeugdkampioen van Nederland 2012. Het eerste van Philidor was met Tjapko Struik, Jippe
Kamstra, Maarten Etmans en Erik Sparenberg vertegenwoordigd.
Een daverende verrassing deed zich voor in ronde 3, toen Pieter Hopman een wanhopig
kijkende Epishin de baas bleef. Deze liep daardoor na 4 ronden een overigens overzienbare
achterstand op het leidende drietal Werle, Hopman en Struik op. Deze laatste had op dat
moment alleen Erik Hoeksema een halfje toegestaan en leek in blakende vorm te verkeren.
Dat beeld werd na de korte middagpauze bevestigd, want terwijl Werle en Hoeksema
remiseerden, rekende Tjapko af met Pieter Hopman, waardoor hij alleen op kop kwam, een
positie die hij nog verder versterkte door in de volgende ronde Milan Mostertman eronder
te houden.
Stand aan de kop na 6 ronden:
1. Struik 5½ pt 2. Epishin en Hoeksema 5 pt 3. Jippe Kamstra(!) 4½ pt 4. o.a. Jan Werle 4
pt.

Jippe Kamstra had zijn hoge positie te danken aan prima spel en een viertal overwinningen
en had op dat moment alleen nog maar van Jozefina Paulet verloren. Jan Werle had in de
grootmeesterlijke broederstrijd in Epishin zijn
meerdere moeten erkennen en leek daarmee
uitgeschakeld voor de eerste plaats.
De 7e ronde bracht het gevecht om de eerste
plaats tussen Epishin en Tjapko. Deze gaf geen
krimp en hield de partij keurig remise. Wel
kwam Erik Hoeksema langszij door Jippe te
verslaan. Jan Werle verkleinde de achterstand
iets door zijn Jozefina eronder te houden.
De partijen Hoeksema-Epishin en Werle-Struik waren de toppers uit ronde 8. Terwijl Epishin
Erik Hoeksema voor de eerste plaats uitschakelde, hield Tjapko grootmeester Jan keurig in
bedwang, waardoor er bij het ingaan van de laatste ronde twee koplopers waren, Epishin en
Tjapko.
De eerste werd gekoppeld aan Milan Mostertman, de tweede aan Jozefina Paulet.
Terwijl Epishin zich na een gemiste stukwinst in Mostertman leek te verslikken, had Tjapko
het bijzonder lastig tegen de Roemeense. Maar toen zij geen goed plan wist te vinden en de
factor tijd een steeds grotere rol ging spelen, trok Tjapko de partij alsnog naar zich toe en
kon hij zich de glorieuze winnaar van het toernooi noemen, want Epishin had zijn partij
inmiddels met veel moeite remise gehouden.
Een prachtige prestatie van Tjapko, met een
TPR van 2540 als enige ongeslagen gebleven,
alle titelhouders achter zich gelaten.
Van de andere Philidorspelers mocht vooral
Jippe tevreden zijn; al viel hij dan net buiten de
prijzen, hij had de hele dag in de hoogste
regionen meegedraaid.
Een halfje onder Jippe eindigden Erik
Sparenberg en Maarten Etmans, die beiden
een goed toernooi speelden.
Het 10-jarige Groningse talent Eelke de Boer (rating al 1939) draaide uitstekend mee met als
hoogte- en dieptepunt een prachtige partij tegen Jozefina Paulet, die hij op
hartverscheurende wijze op tijd verloor.
De ratingprijzen in de tweede ratinggroep gingen naar de uit Akkrum afkomstige clubloze
Amsterdammer Theodoor Keizer (met 5 punten een TPR van 2108 ver boven zijn rating van
1900 spelend), Maarten Etmans en onze eigen Rowan van Dijk, die het met een 50%-score
prima deed.

In groep B waren Willem Kuiper (1797) uit Franeker, Jos Boers van Schaakwoude (1796) en
Mitchel Wallace uit Nieuwegein (1793) de ratingfavorieten. Zij kregen te maken met een
heel contingent jeugdspelers, waarvan de 16-jarige Selwin Keuning uit Sneek (1779) de
sterkste leek.
Na 4 ronden was de leiding met 4 uit 4 echter verrassend in handen van Arjen Dwarshuis uit
Assen, die zich merkwaardig genoeg voor het middagvervolg afmeldde.
Na 6 ronden had Mitchel Wallace zich met 5 punten aan de kop genesteld, met Selwin
Keuning, de 15-jarige Assenaar Gerbert Leeftink en Oktay Sari uit Bergum op een halve punt.
In de 7e ronde kwam Selwin Keuning langszij
en in de volgende ronde versloeg hij Mitchel
Wallace in een rechtstreeks duel, waardoor hij
voor het eerst alleen aan de leiding kwam met
Oktay Sari op een half punt.
Met een overwinning op Joop Claus uit
Berlikum in de laatste ronde verzekerde Selwin
zich van de eerste plaats en doordat Oktay Sari
van Erik van der Lee verloor, ging de tweede
prijs naar Mitchel Wallace. Erik van de Lee viel door zijn overwinning ook nog in de prijzen:
hij deelde de 3e prijs met Gerbert Leeftink, Oktay Sari en de 10-jarige Jonas Hilverda uit
Groningen.
Selwin Keuning won ook de eerste jeugdprijs, Gerbert Leeftink de tweede.
in de tweede ratinggroep kwam onze eigen Kees van Straten verrassend als winnaar uit de
bus, voor Ruben Bourgonjen uit Delfzijl (12 jaar) en Ton Bontsema uit Haren.
Aardig was dat er in deze groep ook twee neefjes van Waling Dijkstra meedraaiden. Zij
merkten aan den lijve dat het spelen van een dergelijk toernooi meer eist dan een enkel
onderling partijtje.
De broertjes Abe (14 jaar) en Sake Algra (9 jaar), de jongste deelnemer, scoorden beiden 4
punten.

Op naar het 32e Waling Dijkstra toernooi, volgend jaar.

