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Op dinsdag 19 september begon dan toch
de interne competitie, iets waar velen van
ons denk ik naar uitgekeken hebben. Uw
verslaggever (Han Nicolaas) was aanwezig
maar had daarna helaas geen tijd om een
behoorlijk verslag op de site te zetten. Met
terugwerkende kracht volgt hier alsnog het
relaas van deze avond van de hand van Frits
Berendse, waarvoor dank!

Peter toe om de partij naar zich toe te
trekken.

Op dinsdag 19 september 2017 werd de
eerste ronde gespeeld van ons winterkampioenschap 2018 en op deze avond
werden er 9 partijen gespeeld. De witspelers
waren het beste voorbereid en zes keer was
er een overwinning voor de witspeler, twee
keer een remise en één verlies.

Gerbrand Beekman speelde ook met wit
tegen Willem Brizee en ook hier was er volop
strijd en wisselende kansen. Gerbrand kon de
partij op een goede manier naar zich toe
trekken.

Rens ter Veen had het meeste geduld om zijn
eerste partij te winnen tegen Hans Jacobs. In
het midden- cq. eindspel werd de kwaliteit
gewonnen en de partij.
Han Terpstra speelde met wit tegen Loek
Beekman en Loek had niet zijn avond. Hij
gaf een loper en wat pionnen cadeau en
uiteindelijk ook de partij.
Han Nicolaas won met de witte stukken van
Giuseppe Gastaldi. Giuseppe gaat nu twee
weken op vakantie in Italië om de Italiaanse
openingen te bestuderen.
Peter de Man (ook met wit) maakte er met
Vincent Steemers een echte strijd van met
wisselende kansen. In de tijdnoodfase sloeg

De grootste verrassing was de overwinning
van Tim van Rijswijk tegen Felix Ferschtman.
Tim speelde een prima partij met een erg
goed blok in het middenspel en zijn paarden
waren goed op dreef. Dat leverde stukwinst
op en gestaag verloor Felix al zijn pionnen
en de partij.

De twee remises werden gespeeld tussen
Frits Berendse en Leo Blaas, waarbij Frits
beter uit de opening kwam, een pion won,
maar deze weer terug moest geven om mat
te voorkomen. In het eindspel werd de vrede
getekend maar eerlijkheidshalve mocht ik wel
blij zijn met deze remise.
De andere remise werd gespeeld door Markus
Lohrer tegen John Woestenenk. Ze hadden
eerst de kascontrole gedaan en speelden met
een aangepast tempo hun partij. In het
eindspel had Markus wel een pion meer
(acht tegen zeven) maar hadden ze het zo
dichtgezet dat niemand er doorheen zou
komen. Een terechte remise.
De enige zwartspeler die won was Bas von
Königslöw tegen Jos Bergers. De druk op de
stelling van Jos werd te groot en Bas kon de
partij winnen.

Perry van der Meer had helaas deze avond
geen tegenstander en na de kascontrole kon
hij een blik werpen op de tegenstanders van
dit seizoen. John Woestenenk had zijn
buurman uitgenodigd om onze club te komen
bezoeken en deze had ook een kennis van
hem meegenomen zodat zij samen wat sfeer
konden proeven in ons kabouterhuisje. Zij
waren enthousiast over onze entourage en

hebben hun namen opgegeven om de
komende weken te spelen. Yassin Mostfa and
Karim Tounsi, welcome and I hope you can
play and have fun during your chess games
on our playground!

