67e Druivenschaaktoernooi 2015 kent een nieuwe winnaar
In “De Kiem” in ’s-Gravenzande eindigde op vrijdag 4 september het 67e Westlandse
Druivenschaaktoernooi met een nieuwe winnaar: Joop Bakker. De organisatie kijkt terug op
een uitstekend verlopen toernooi. Voor de tweede keer speelden we in De Kiem te ’sGravenzande en dit is nu echt onze nieuwe thuisbasis geworden. Natuurlijk waren er dit jaar
ook weer druiven en chrysanten voor de deelnemers aanwezig.
Aftredend voorzitter Ard Dekker verzorgde zoals elk jaar de opening. Dit jaar was er sprake
van een jubilaris, Nico Alsemgeest deed voor de 40e keer mee en ontving een kistje
Weslandse druiven. Vervolgens werd er gesproken door de Wethouder van sport Mohamed
el Mokaddem en door de afgevaardigde van de Haagse Schaakbond Gerard Milort. Het
toernooi werd officieel geopend op het moment dat de wethouder de eerste zet aan het
eerste bod deed.
In de eerste groep stonden na de laatste ronde drie man bovenaan met 2 uit 3. Loting moest
hier zorgen voor de uiteindelijke winnaar. De gelukkigste was Joop Bakker en hij is hiermee
de winnaar van de 67e editie van het Druivenschaaktoernooi. Als tweede eindigde Henk van
Putten gevolgd door Henk Happel.

Winnaars Jeugdschaak Druivenschaaktoernooi.

De eerste teamprijs ging naar het eerste team uit De Lier bestaand uit: Cock Hazeu, Teun
van Dijk, Nico Alsemgeest en Annemarie Voorberg. De tweede prijs ging naar Westlandse
Schaakcombinatie 1 gevolgd door het Haagse SHTV1, dat als derde eindigde.
Bij het jeugdtoernooi werd Jesse van Dongen van Pionnetjes ongeslagen eerste met 5½ uit
6. Tweede werd zijn zus Lana van Dongen met als derde Yoram de Haan uit ’sGravenzande. De teamprijs ging naar het gemengde team 1 dat bestand uit Jesse van
Dongen, Milan Voogt en Daan Stam.
Er deden dit jaar 119 deelnemers mee, waarvan 104 senioren en 12 junioren. Dit is een
lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Volgend jaar bent u welkom op het 68e
Druivenschaaktoernooi. Zet alvast in uw agenda: vrijdag 26 augustus, maandag 29 augustus
en vrijdag 2 september.
Voor meer informatie en foto’s: www.druivenschaaktoernooi.nl

