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Op dinsdag 24 oktober speelden we de
vijfde ronde van onze interne competitie.
Tevens speelde Pomar 1 de tweede externe
wedstrijd, thuis tegen Lierse 1. Na een
bloedstollende avond, waarin Kees Vink
rond de klok van half 12 het winnende punt
binnenbracht, wisten we dit duel met
4½ - 3½ te winnen. Een mooie revanche
voor de dikke nederlaag in de eerste
wedstrijd tegen Schaakhuis 3.

Uit de stand blijkt dat Yassin aan de leiding
blijft met 21 punten, op drie punten gevolgd
door maar liefst vier man: Bas, Gerbrand,
Peter en Rens. Daarachter volgen drie man
met 17 punten.

Door deze externe wedstrijd en een aantal
afmeldingen werden er in de interne
competitie slechts vijf partijen gespeeld
waarin geen enkele remise viel. Drie
overwinningen waren er voor de
zwartspelers: koploper Yassin Mostfa was
te sterk voor Jos Bergers, Leo Blaas won
een kwaliteit en de partij tegen Hans Jacobs
terwijl Giuseppe Gastaldi te sterk was voor
Loek Beekman. Het betekende de vijfde
nederlaag voor Loek maar zoals algemeen
bekend verondersteld mag worden heeft die
andere dingen aan zijn hoofd...

Wit

Zwart

Jos Bergers (A)

Yassin Mostfa (B)

Twee spelers waren succesvol met de witte
stukken. Gerbrand Beekman kreeg tegen
Markus Lohrer een toren en een pion voor
twee paarden maar die pion was wel een
ijzersterke vrijpion die niet meer te houden
was en Peter de Man versloeg John
Woestenenk in een vlot partijtje waar ik
eerlijk gezegd niets van heb gezien.

Uitslagen 5e ronde interne wintercompetitie, 24 oktober
Uitslag
0-1

Gerbrand Beekman (A) Markus Lohrer (B)

1-0

Peter de Man (A)

John Woestenenk (B)

1-0

Hans Jacobs (B)

Leo Blaas (A)

0-1

Loek Beekman (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

0-1

Vanavond, dinsdag 31 oktober, spelen we
de 6e ronde van de interne competitie.

