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Translation:

Report 30th NATO Chess Championship Berlin, Germany (15-20 Sept. 2019)
The 30th NATO Chess Championship took place in Berlin from 15 to 20 September 2019.
The Dutch delegation consisted of: Diederick Casteleijn (Private Class 2, reservist), Arie Werksma,
Arjan Drenthen, Jan Cheung, Tonnie van den Heuvel, Jan Smit (all citizens of Dutch Ministery of
Defense) and Navy Lieutenant Rieke Hof-van Run (also team captain). In addition, Navy Captain
(retired) Harm-Theo Wagenaar and Army Brigadier General (retired) Hendrik Steffers participated
from own initiative as life time members.

In total, 17 countries participated in the NATO championship with a total number of 114 chess
players.
The championship was a strongly occupied tournament. In total there were 8 teams of which the
average playing strength was above that of the Netherlands. Among the participants, there were title
holders: an International Master (from Greece), an Woman Grand Master (from Hungary), an
Woman International Master (from Greece) and 4 FIDE Masters (from Germany, Denmark, Belgium
and Hungary).
This year 5 women participated, a record for this tournament. The Dutch team has not played
without merit. The two best players were Diederick Casteleijn and Arie Werksma both with 5 points
from 7 rounds. In the final individual ranking, they ended with the 12th and 13th place, respectively.
The other Dutch team members scored solid: 4 points for Jan Cheung (37), 4 points for Rieke Hof-van
Run (44), 3.5 points for Erik Kruit (65), 3 points for Arjan Drenthen (75).
In addition, Dutch NATO team members managed to steal many points from the opponents: 3 points
for Harm-Theo Wagenaar (68), 3 points for Tonnie van den Heuvel (80), 2.5 points for Gen. Hendrik
Steffers (92) and 2.5 points for Jan Smit (102).
The individual title was won surprisingly by the German Elijah Everett with 6.5 point, 1 full point from
the closest pursuers.
The country tournament was an exciting battle between four countries Germany, Greece, Poland and
Italy. At the start of the final round, Poland had the best chances, but Germany still managed to pass.
Germany ended first place with 21.5 points, with a 0.5 point ahead of Poland. Greece eventually
ended third place with 19 points. The Netherlands finished shared fourth place with Italy and
Denmark, all with 18 points. Taking into account the strong playing field this year, this is a good result.
Impression of the game room.
The results of the 30th NATO Chess Championship in Berlin 2019 (country and
individual rankings) can be found at https://www.natochess.com/2019/index.html.
Den Helder, 24 September 2019
Rieke Hof-van Run
Navy Lieutenant
Team captain Dutch chess team

Original tekst:

Verslag 30ste NATO Chess Championship Berlijn, Duitsland (15-20 sept 2019)
Van 15 tot en met 20 september 2019 vond het 30ste NATO Chess Championship plaats in
Berlijn.
De Nederlandse delegatie bestond uit: Diederick Casteleijn (soldaat 2 reservist), Arie
Werksma, Arjan Drenthen, Jan Cheung, Tonnie van den Heuvel, Jan Smit (allen burger
medewerkers bij Defensie) en LTZ2OC Rieke Hof-van Run (tevens teamcaptain).
Daarnaast deden op eigen iniatief KTZA b.d. Harm-Theo Wagenaar en Gen b.d. Hendrik

Steffers mee als life time members.
In totaal namen 17 landen deel aan het NATO kampioenschap met een totaal aantal
schakers van 114.

Het kampioenschap was een sterk bezet toernooi. In totaal waren er 8 teams waarvan de
gemiddelde speelsterkte boven die van Nederland was. Daarnaast deed er een internationale
schaakmeester mee (uit Griekenland), een internationale vrouwelijke grootmeester (uit
Hongarije), een internationale vrouwen-schaakmeester (uit Griekenland) en vier FIDEschaakmeesters (uit Duitsland, Denemarken, België en Hongarije). Er deden dit jaar 5
vrouwen mee, een record voor dit toernooi. Het Nederlandse team heeft niet onverdienstelijk
gespeeld. De twee beste spelers waren Diederick Casteleijn en Arie Werksma beide met 5
punten uit 7 ronden, zij zijn respectievelijk 12de en 13de geworden in de individuele ranking.
De overige Nederlandse teamleden scoorde solide: 4 punten voor Jan Cheung (37), 4 punten
voor Rieke Hof-van Run (44), 3,5 punt voor Erik Kruit (65), 3 punten voor Arjan Drenthen
(75). Daarnaast hebben de Nederlandse Nato teamleden veel punten weten af te snoepen van
de tegenstanders: 3 punten voor Harm-Theo Wagenaar (68), 3 punten voor Tonnie van den
Heuvel (80), 2,5 punt voor Gen. Hendrik Steffers (92) en 2,5 punt voor Jan Smit (102). De
individuele titel werd verrassend gewonnen door de Duitser Elijah Everett met 6,5 punt, 1 vol
punt voor op de naaste belagers.
Het landentoernooi was een spannende strijd tussen vier landen Duitsland, Griekenland, Polen
en Italië. Polen stond er bij aanvang van de laatste ronde erg goed voor, toch lukte het
Duitsland om er volledig voorbij te steken. Duitsland is met 21,5 punt eerste geworden met
daarbij een 0,5 punt voorsprong op Polen. Griekenland werd uiteindelijk met 19 punten derde.
Nederland eindigde gedeeld vierde samen met Italië en Denemarken allen met 18 punten. Dit
is gezien het sterke speelveld van dit jaar een goed resultaat.

Impressie van de speelzaal
De resultaten van het 30e NATO Chess Championship in Berlijn 2019 (landen- en individueel
klassement) zijn te vinden op https://www.natochess.com/2019/index.html.
Den Helder, 24 September 2019
Rieke Hof-van Run
LTZ2OC
Teamcaptain Nederlands schaakteam

