
Twee winnaars in het Open NK Fischer 
Random 2022! 
  
Manuel Bosboom en Ilja Schneider hebben 
samen het Martin Walop toernooi om het 
Open NK Fischer Random gewonnen met 6 
punten uit 7 partijen. Friso Nijboer werd op 
een halfje derde. 
 
Dat alles na een loeispannende slotronde, 
waarin Schneider de koploper tot dan toe, Friso 
Nijboer, moest verslaan en dat ook deed. Op 
onderling resultaat is Bosboom de kampioen 
van 2022. Het was voor de tweede keer dat hij 
zich tot kampioen mocht kronen. De eerste keer 
was in 2007, toen scoorde Manuel een halfje 
meer! 
 
Op de zaterdag van de Champions League 
finale tussen Liverpool en Real Madrid, 28 mei, 
verzamelden zich 41 schakers in Café Batavia 
1920 om het Open NK Fischer Random te 
betwisten. Meer dan de vorige keer en dat was 
jaren terug, in 2019. Dat ondanks de felle 
concurrentie van andere toernooien. De zware 
pandemie had twee jaar achter elkaar roet in het 
eten gegooid, maar nu kon het weer.  
 
Afijn, de bezetting was niet misselijk. Twee 
grootmeesters, vijf meesters en drie FIDE-
meesters, waaronder één vrouwelijke. En het 
had nog sterker kunnen zijn: Sokolov, L’Ami en 
Van den Doel (de winnaar van 2019) waren om 
professionele reden verhinderd. Zoals bekend 
gaat het voor de sterken erom in de eerste 
rondes je plicht te doen: ofwel te winnen. 
Nijboer verloor in de eerste ronde al meteen een 
halfje tegen een organisator, Kees de Kruif. 
 

 
 
De eerste ronde: hoog tegen laag… 
 

Erger verging het de Elo-favoriet, Miguoel 
Admiraal, die een vol punt verloor. Tegen een 
van de collega-Berserkers! Van je clubgenoten 
moet je het maar hebben… Twee favorieten dus 
veroordeeld tot een inhaalrace. 
  
De vierde ronde bracht de eerste onderlinge 
duels. Bosboom won op zijn onnavolgbare 
manier van Schneider die dat maar matig kon 
waarderen, en Hing Ting Lai versloeg oud-
winnaar Dennis de Vreugt. Nijboer had zich 
inmiddels keurig hersteld en stond nog steeds 
dat ene halfje achter.  
 
De vijfde ronde mochten Hing Ting en Manuel 
uitmaken wie de koploper zou zijn. Dat werd 
beslist ten gunste van Bosboom. Nijboer won 
van Admiraal, waarmee een volgend topduel 
werd aangekondigd! En Nijboer deed wat hij 
moest doen: hij versloeg Manuel en bereikte 
daarmee de kop van de ranglijst. Schneider won 
van Lai en daarmee was de indeling van de 
laatste ronde duidelijk: Schneider-Nijboer! 
Helpers uit de ring! 
 

 
 
Bij het raam: Schneider tegen Lai,  
De heren op de voorgrond hebben inmiddels 
een drankje bij het bord… 
 
Schneider won na een lange en harde strijd, 
maar Bosboom won eveneens: in het duel der 
oud-winnaars van De Vreugt. Daarmee waren 
beiden op zes punten geëindigd. Beneden al dit 
geweld wonnen Peelen, Lai en Admiraal hun 
laatste partij. Gedeeld vierde, maar net buiten 
de prijzen.  
 
Daar had Café Batavia echter in voorzien door 
een extra prijs uit te loven voor de ‘hoogste 
TPR buiten de prijzen’. En die was met afstand 
voor Hing Ting Lai, die steeds op de hoogste 
borden had vertoefd. 

  



Eindstand ONKFR 2022 
 
1 t/m 2 Bosboom, Schneider 6 
3 Nijboer   5,5 
4 t/m 8 Admiraal, Lai,  5 
  De Vreugt, Peelen 
 
Er waren twee ratingprijzen (tot 2000 en tot 
1750) waarbij de inbreng van de organiserende 
vereniging Fischer Z deze keer zeer hoog was. 
 
Ratingprijs tot 2000 
 
Gedeeld eerste met 4,5 punt uit 7 partijen: 
Martijn Wessels (FZ) en Jonathan de Kleuver. 
 
Aardig daarbij te vermelden is dat Jonathan 
door collega-Berserkers wakker gebeld moest 
worden. Goed uitslapen is dus goed voor je 
schaken? 
 
Ratingprijs tot 1750 
 
Eerste: Arie van der Mark (FZ) met 4 punten uit 
7 partijen. 
 
Zo soepel speelde Arie dat hij deze prijs een 
ronde voor het einde praktisch al binnen had.  
 

 
 
De bovenzaal 

Er deed helaas maar een dame mee: Yvette 
Nagel Seirawan. Daarvoor was een prijs in 
natura uitgezocht: het toernooiboek van het WK 
Dames uit 1949 van de hand van Max Euwe. 
 
De leiding was zoals altijd in de vertrouwde 
handen van Joost Jansen. Afgezien van wat 
klokken die zich wispelturig gedroegen verliep 
het toernooi zonder één vuiltje.  
 
De stellingen die werden verspeeld – en de 
bijbehorende Sesse-score. Ooit berekend voor 
de Fischer Random match Carlsen - Nakamura: 
 

 
 
De normale stelling (512) is ter vergelijking 
toegevoegd. Ik ben natuurlijk wel benieuwd wat 
Leela nu van deze stellingen vindt! 
 
 
De foto’s bij dit verslag zijn beschikbaar gesteld 
door Jacqueline Cabri. 
 

 
 
En dit helpt natuurlijk in een café! 
 

Ronde A B C D E F G H Nummer Sesse
1 T K P P T D L L 767 0,29
2 L L P T K T P D 368 0,22
3 L P P D T K T L 35 0,12
4 T D L K P L P T 694 0,39
5 P L P T L K T D 88 0,21
6 L D T P P L K T 366 0,04
7 T D K T L L P P 890 0,32

T P L D K L P T 512 0,22


