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Op dinsdag 26 september speelden we de
2e ronde van onze interne (winter)competitie. Negen partijen gaven een
gevarieerd aanbod te zien van snelle
overwinningen, vlotte en minder vlotte
remises en keiharde strijd tot diep in de
avond. Dat maakt het schaken zo mooi: niets
is zeker, elke partij is weer anders en als je
denkt dat je alles hebt gehad en gezien kan
het altijd nog gekker.
De twee (mogelijk) nieuwe leden, Yassin
Mostfa en Karim Tounsi, waren door onze
onvolprezen wedstrijdleider direct ingedeeld
en gekoppeld aan respectievelijk uw
verslaggever (Han Nicolaas) en Leo Blaas. Zij
deden het zeker niet slecht in hun eerste
partij voor Pomar! Wat heet: Karim kwam
nog wat tekort tegen Leo en verloor maar
Yassin speelde met wit een fraaie Engelse
partij en trakteerde HanN op een nederlaag.
Daarmee liet hij zien dat hij het schaken dat
hij op behoorlijk niveau heeft beoefend in
Marokko en Frankrijk, zeker nog niet verleerd
is. Dat belooft wat, we zijn gewaarschuwd!

Diverse mensen die de eerste ronde hadden
gewonnen werden in deze ronde tegen elkaar
ingedeeld. Zo was daar het treffen tussen Bas
von Königslöw en Gerbrand Beekman dat in
remise eindigde terwijl Rens ter Veen zijn
tweede zege boekte ten koste van Tim van
Rijswijk.

investeerde flink wat materiaal. Het zag er
dreigend uit met een vrijpion op de zevende
rij maar Jos hield de boel keurig bij elkaar en
kreeg drie stukken voor een toren. Dat was
teveel voor Hans die simpelweg te weinig
stukken over had om zijn aanval door te
kunnen zetten. Fraaie pot heren!

Han Terpstra en Frits Berendse deelden het
punt nadat een toreneindspel was bereikt
waar weinig vuur meer inzat en ook bij het
duel tussen Paul Huisman en Markus Lohrer
werd het punt gedeeld in een volkomen
gelijke stelling.

Ruud van Dijk wist met de witte stukken fraai
van Wil Kauffman te winnen, Felix
Ferschtman versloeg met zijn geliefde
Koningsgambiet Loek Beekman en dan
hadden we nog de strijd tussen Hans Jacobs
en Jos Bergers. En wat een partij was dat!
Hans ging met wit volop in de aanval en

Goed, we zijn weer begonnen zullen we maar
zeggen, de kop is er nu echt af! Hieronder
vindt u de uitslagen van deze tweede ronde.
Uit de stand blijkt dat Rens de enige is met de
maximale score van 10 punten, Yassin volgt
knap met een puntje achterstand. Vier man
vormen het peloton met acht punten.

Uitslagen 2e ronde interne wintercompetitie, 26 september

Helaas gingen deze dappere strijders alledrie
met lege handen naar huis hoewel er hier en
daar (zeker voor Willem) meer had ingezeten.

Wit

Zwart

Uitslag

Bas von Königslöw (A)

Gerbrand Beekman (A)

Yassin Mostfa (B)

Han Nicolaas (A)

1-0

Tim van Rijswijk (B)

Rens ter Veen (A)

0-1

Leo Blaas (A)

Karim Tounsi (B)

Han Terpstra (A)

Frits Berendse (A)

½-½

Paul Huisman (B)

Markus Lohrer (B)

½-½

Ruud van Dijk (B)

Wil Kauffman (A)

1-0

Felix Ferschtman (A)

Loek Beekman (B)

1-0

Hans Jacobs (B)

Jos Bergers (A)

0-1

½-½

1-0

Rest mij nog te vermelden dat Pomar 1
gisterenavond (maandag 2 oktober) het
externe seizoen voor Pomar opende met een
uitwedstrijd tegen het altijd lastige
Schaakhuis. Evenals vorig seizoen trad ons
vlaggenschip aan tegen hun derde team dat
overigens wel flink van samenstelling was
veranderd in de tussentijd. Ook wij traden
niet in onze vaste basisopstelling aan en
moesten drie invallers naar het centrum van
Den Haag sturen: Willem Brizee, Peter de
Man en Markus Lohrer namen op de borden 6
t/m 8 de plaatsen in van Kees Vink, Hans
Mudde en Bas von Königslöw.

Nederlagen moesten helaas ook worden
genoteerd voor Han Terpstra (bord 3) en Felix
Ferschtman (4e bord) terwijl de punten
werden binnengebracht door Perry van der
Meer (een benauwde remise aan het topbord),
Frits Berendse (winst aan bord 2) en uw
verslaggever (Han Nicolaas, winst op bord 5).
Goed, een min of meer valse start dus maar
wel ingecalculeerd: Schaakhuis blijft nu
eenmaal een lastig en sterk team om te
bestrijden. Nieuwe kansen komen er in de
volgende wedstrijd op 24 oktober, thuis tegen
Lierse 1.
Vanavond, dinsdag 3 oktober spelen we de
3e ronde van de interne competitie.

