1 Kasım 2009 günü Kölnde ücüncü çokkültültürü Satranç turnuvası düzenlendi. Turnuvayı
düzenleyen, gurbetteki Satranç Club 2000 oldu. Bu turnuva, tüm Almanyada bir hayli
kurumlar tarafından desteklenen kültürlerarası anlayış ve diyalog haftası dahilinde düzenlenen
faaliyetlere resmi olarak dahil edildi.
Önceki senelerde oldugu gibi, bu seneki turnuva tekrar hoş ve arkadaşca bir ortamda geçti ve
böylece kültürlerarası diyaloğa Satranç camiasındada bir katkı sağlanmış oldu. Satranç
masasındaki müsabakalara sportif rekabet ne kadar hükmetiysede, arkadaşlık ve hoş sohbetler
daima ön plandaydı. Katılanlar, Almanya, Türkiye, Belçika, Italya, Iran ve Kosovo
ülkelerindendi.
Turnuva molasında, Köln Satranç federasyonundan külübün emektar oyuncusu Thomas
Jarszyk’e uzun yıllardaki emeklerinden dolayı liyakat iğnesi verildi. Bu ödül, daha önceki
dönemlerde, kulübün başkanı Güven Manay, ikinci başkanı İzzet Yılmaz, ve ayrıca kulüp
üyeleri Fridtjof Freitag ile Edgar Hennig’e de layık görülmüştü. Turnuva molasındaki erzak /
catering, Güven beyin esi, sayın Dr. Rahime hanım tarafindan sağlandı ve beğenildi.
Turnuvayı kazanan FM Mark Helbig’in ödül töreninde türkçe olarak “ teşekkür ederim“
deyiminde bulunması, olumlu bir jest oldu. (Türkiye, bu oyuncuya yabancı sayılmaz, mesela
Alman ordu milli takimin üyesi olarak 2007 senesinde, Ankarada düzenlenen NATO Satranç
turnuvasını kazanmisti)

Ikinci sıraya Klaus Gaugel ulaştı ve üçüncü sırada FM Kirsten van Münster ile ilk kez bir
bayan oyuncu üst klasmana girebildi. Kulübün bu turnuvadaki en önemli hedefi, tekrar hoş ve
dostça bir ortamda bir turnuva düzenleyebilmiş olmasi idi. Bu hedefe bir kez daha ulaşıldı.

Ilk kez verilen yaşlılar birincisi ödülünü Johannes Steinzen aldı.
Onyedi yasındaki Türk oyuncu Okan Şeref ise turnuvanın gencler klasman birincisi olma
başarısını elde etti.
Turnuvayı yöneten İzzet Yilmaz’a ve ayrıca tekrar evsahipligini üstlenen City Hotel Köln’ü
isleten sayın Nesimi Aslan’a da teşekkür ederiz.
Hayırlısıyla, gelecek sene Satranç Club 2000’in onuncu kuruluş yıldönümü kutlanacak.
Bunun icinde uygun faaliyetler düsünülüyor.
Yolu Köln’e düşen, her zaman cumartesi günleri saat 16da külübe ugrayabilir. Kulübün
Internet sitesi: www.satranc2000.de .
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