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Op dinsdag 3 oktober speelden we de 3e
ronde van onze interne (winter)-competitie.
Acht partijen leverden zes beslissingen en
twee remises op waarin de witspelers met
5-3 zegevierden over de zwartspelers.
De topper tussen Yassin Mostfa en Rens ter
Veen (we weten nog niet precies hoe goed
Yassin is maar het heeft er alle schijn van dat
deze man wel weet hoe het spelletje gespeeld
moet worden...) werd een fraaie tactische
partij waarin Yassin iets actiever leek te
staan. Het feit dat Rens meer tijd verbruikte
dan zijn tegenstander gaf ook al enigszins
aan dat het lastig was en dat Rens
waarschijnlijk niet helemaal tevreden was
met zijn stelling. Hoe het ook zij, Rens pakte
de aanval van Yassin iets te passief op en
ging vervolgens tenonder in een aanval met
dame en toren. Fraai gespeeld van Yassin die
daarmee ook maar meteen de koppositie
pakte!
Leo Blaas en Peter de Man schoven hun
stukken wat heen en weer tot het moment
waarop Leo remise aanbood wat Peter wel
een fijn plan vond.
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Remise werd het ook bij de strijd tussen
Vincent Steemers en Felix Ferschtman al zat
daar dacht ik wat meer vuur in de partij.
Markus Lohrer en Tim van Rijswijk kwamen
in een toreneindspel terecht met beiden vijf
pionnen. De torens werden geruild, Markus
won een pionnetje waarna de winst hem niet
meer kon ontgaan.

John Woestenenk won tegen Paul Huisman
met een smerige paardzet (Pg6) een kwaliteit
en dat kwam Paul niet mee te boven.
Willem Brizee was lekker bezig tegen Wil
Kauffman en wist met sterk aanvallend spel
beslissend materieel voordeel te krijgen
waardoor Wil zich genoodzaakt zag de
strijd te staken.

Hans Jacobs plaatste met zwart een flinke
aanval met dame, toren en loper tegen de
witte koning van Loek Beekman. Dat leek
allemaal nog wel te verdedigen maar 'ergens'
ging Loek toch de fout in waardoor Hans
beslissend voordeel kreeg en won.

Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde met
wit een nogal bizarre partij tegen Jos Bergers.
Ik ging enthousiast ten aanval op de
damevleugel maar Jos werd daar niet warm
of koud van en verdedigde de boel adequaat.
Na een totaal verkeerd getimede opstoot in
het centrum van mijn kant (e4??) sloeg de
partij compleet om. Jos nam het initiatief
over, won een pion, kwam met zijn dame
de witte stelling binnen en stond zo goed
als gewonnen. Ik rommelde nog flink wat
aan, plantte beide torens op de zevende rij
in de hoop op eeuwig schaak maar ook dit
had Jos allemaal door. Na een blunder in
tijdnood (ik gaf m'n loper weg...) was het
wel gedaan en deed de vrijpion van Jos zijn
werk. Prachtige partij, fraai (uit)gespeeld van
Jos die hiermee opklom naar de gedeelde 2e
t/m 6e plaats!

Uit de stand na drie ronden blijkt dat we zoals
gezegd een nieuwe koploper hebben, en dan
bedoel ik ook echt een nieuwe! Yassin, nog
amper aangemeld bij de KNSB, heeft zijn weg
omhoog bij Pomar al gevonden. Na zijn
overwinning op Rens gaat hij met 14 punten
nu alleen aan kop: dat belooft nog wat heren!

Maar liefst vijf man volgen met 11 punten,
op hun beurt gevolgd door vijf man met 10
punten. Tja, pas drie ronden gespeeld, nog
niet veel van te zeggen. Maar de toon is
gezet!
Uitslagen 3e ronde interne wintercompetitie, 3 oktober
Wit

Zwart

Yassin Mostfa (B)

Rens ter Veen (A)

Uitslag
1-0

Leo Blaas (A)

Peter de Man (A)

½-½

Vincent Steemers (B)

Felix Ferschtman (A)

½-½

Han Nicolaas (A)

Jos Bergers (A)

0-1

Markus Lohrer (B)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

John Woestenenk (B)

Paul Huisman (B)

1-0

Willem Brizee (B)

Wil Kauffman (A)

1-0

Loek Beekman (B)

Hans Jacobs (B)

0-1

Vanavond, dinsdag 10 oktober is er geen
interne competitie maar houden we onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

