Dieren, 10 juni 2013

Open NK Schaken wordt breed gedragen in Dieren
DIEREN – Het draagvlak voor het Open Nederlands Schaakkampioenschap in Dieren wordt steeds breder.
Het deelnemersveld is met zeven grootmeesters, aangevoerd door Erwin L’Ami, en vier meesters ook reeds
sterker dan vorig jaar. Dat maakt het evenement aantrekkelijker voor ambitieuze schakers die titelnormen
willen scoren.
Toernooidirecteur Ap Lammers van het jaarlijkse evenement, dat dit
jaar voor de 35e keer in Grand Café/Schouwburg/Zalencentrum
Theothorne wordt georganiseerd, heeft de banden in de regio
aangehaald en het toernooi is meer gaan leven bij de bevolking in
Dieren en omgeving. Diverse ondernemers en toeristische
bedrijven, zoals VWG Nijhof, Grand Café De Burgemeester van
Dieren en eetcafé Kokkie, hebben zich ook aangesloten bij het
toernooi en bij eerdere sponsors als Polysport, Villa Veertien en
Camping Boszicht .Ook de ondernemersvereniging Winkelcentrum
Dieren wordt betrokken bij het evenement. Zo sponsoren zij in de
aanloop naar het toernooi een op het schaakfestijn gerichte actie en
verzorgen zij een activiteit op zaterdag 28 juli.
De jeugd in de gemeente Rheden vindt schaken leuk! De
simultaanmiddag van grootmeester Erwin L’Ami op
scholengemeenschap Het Rhedens was een groot succes, en het
Open Kampioenschap RaindropChess bij vv Dieren op maandagavond 29 juli gaat behalve ouderen ook veel
kinderen trekken. De Bibliotheek Veluwezoom verzorgt schaakcursussen en rondleidingen tijdens het
toernooi, en er zijn plannen om jeugdspelers van de Velpse Schaakvereniging uitleg te geven over de
partijen die gespeeld worden.
Ondertussen heeft het organisatiecomité extra geld uitgetrokken om meer sterke spelers uit te nodigen.
Daardoor telt de Open Groep, het vlaggenschip van het evenement, nu al bijna net zoveel deelnemers als
vorig jaar. Naar verwachting gaat dat aantal in de komende maand nog flink stijgen, want met diverse spelers
zijn de onderhandelingen nog gaande. Gestreefd wordt naar een zo aantrekkelijk mogelijk deelnemersveld,
met voldoende sterke buitenlandse spelers (op dit monent al 12 buitenlandse spelers met zes verschillende
nationaliteiten) om ambitieuze spelers in staat te stellen een meester- of grootmeesternorm te scoren. Op de
lijst staan, naast ex-kampioen L’Ami, nu al de grootmeesters Alon Greenfeld, Sethuraman Sethuraman,
Roeland Pruijssers, Deep Sengupta, Viktor Moskalenko en Viacheslav Zakhartsov en de internatonaal
meesters Israel Caspi, Sander van Eijk, Willy Hendriks en Khamparia Akshat.
Willy Hendriks zal bij de opening op maandagavond 22 juli vertellen over zijn
geschiedenis bij het Open NK, en Viktor Moskalenko zal vertellen over zijn populaire
openingsboeken op zaterdagavond 27 juli. L’Ami geeft op zondag 28 juli een simultaan
op het plein voor Theothorne. Op die dag is er voor de kinderen ook een spelencircuit,
georganiseerd door Feestmaatjes. Voor de pui van het Grand Café wordt gedurende het
hele toernooi een grote schaaktoren geplaatst die is gemaakt door leerlingen van de
school voor praktijkonderwijs de Tender. Op donderdag 25 juli vindt het traditionele
doorgeefschaaktoernooi plaats, op vrijdag 26 juli is er het snelschaakkampioenschap,
waar voor OSBO-spelers ook de regionale snelschaaktitel te behalen valt. Na het RaindropChess-toernooi op
maandagavond is er op dinsdagavond 30 juli het traditionele voetbaltoernooi bij de vv Dieren.
Kortom, genoeg ingrediënten voor een prachtig jubileumtoernooi deze zomer in de fraaie gemeente Rheden!
Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://onk.schaakbond.nl en
www.facebook.com/OpenNKDieren .

