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Op dinsdag 17 oktober speelden we de
vierde ronde van onze interne competitie.
Tevens speelde Pomar 2 de eerste externe
wedstrijd, thuis tegen DD 7. Na een
hartverscheurend duel stond er rond 23.15
uur een 4-4 eindstand op het scorebord.
Maar voor hetzelfde geld was het 5-3 of 3-5
geworden want het ging hier en daar alle
kanten op. Wel spannend!
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Leo Blaas haalde met zwart de Hollandse
opening van stal tegen Bas von Königslöw
maar dat pakte niet helemaal goed uit. Bas
won een een pion en kreeg een ijzersterke
vrijpion op de a-lijn die niet meer te houden
was.

Goed, door deze externe wedstrijd en een
aantal afmeldingen werden er in de interne
competitie slechts vijf partijen gespeeld. Die
leverden vier beslissingen op waarin de witen zwartspelers elkaar elk met twee
overwinningen keurig in evenwicht hielden.
Rens ter Veen en Han Terpstra speelden de
enige remise van de avond in een partij
waarin voor beide spelers weinig aan de hand
leek maar waarin beiden ook weinig gevaar
konden uitrichten. Dan lijkt remise wel het
juiste resultaat.

Kees Vink won met zwart een pion tegen
Giuseppe Gastaldi die het daarna wel mooi
vond en de partij opgaf. Wil Kauffman kwam

met de witte stukken een pion voor tegen
Loek Beekman, had ook meer ruimte en
kwam met grof geschut de zwarte stelling
binnen. Daar had Loek geen verweer tegen
en hij moest de handdoek in de ring gooien.

Uit de stand blijkt dat Yassin Mostfa, niet in
actie vanavond, nog steeds aan kop gaat met
16 punten maar inmiddels de hete adem van
Bas in zijn nek voelt die slechts één puntje
minder heeft. Daarachter volgen vijf man
met 14 punten.
Uitslagen 4e ronde interne wintercompetitie, 17 oktober
Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde met
zwart een spannend en enigszins bizar potje
tegen Hans Mudde. Hans kwam beter uit de
opening, had een sterk loperpaar en druk op
de zwarte koningsstelling. Maar met één heel
venijnig zetje (g5!) kon HanN zijn stelling bij
elkaar houden, sterker nog: vanaf dat
moment had hij de overhand! Han won een
pion, zijn loper en torens werden actief en de
witte stelling stortte ineen. Bizar dat één zet
een stelling zo kan doen omslaan...

Wit

Zwart

Uitslag

Rens ter Veen (A)

Han Terpstra (A)

Bas von Königslöw (A)

Leo Blaas (A)

1-0

Hans Mudde (A)

Han Nicolaas (A)

0-1

Giuseppe Gastaldi (B)

Kees Vink (A)

0-1

Wil Kauffman (A)

Loek Beekman (B)

1-0

½-½

Vanavond, dinsdag 24 oktober, spelen we
de 5e ronde van de interne competitie.
Tevens speelt Pomar 1 de tweede externe
wedstrijd van het seizoen, thuis tegen het
eerste team van Lierse.

