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Op dinsdag 31 oktober speelden we de
zesde ronde van onze interne competitie.
Uw verslaggever (Han Nicolaas) bevond zich
in zuidelijker sferen, om precies te zijn in
Kaapstad. Ik hoop niet dat het een enkele reis
wordt Frits: de intentie is om zeker terug te
komen, tenzij ik verdacht wordt van illegale
praktijken (je weet maar nooit...) of door één
of andere bende wordt vastgehouden (bendes
genoeg hier...).
Het verslag is deze keer dan ook van Frits
Berendse, onze gewaardeerde wedstrijdleider,
waarvoor vanaf deze plaats dank!
Ik lees overigens net in dat verslag dat de
vriendin van Loek Beekman op 28 oktober
is overleden. Loek, vanaf deze wat
onpersoonlijke plaats maar het is even
niet anders: gecondoleerd, we spreken
elkaar gauw als ik terugben....
Op dinsdagavond 31 oktober werden er
acht wedstrijden gespeeld voor de interne
competitie. Door afwezigheid van Han
Nicolaas (enkele reis Zuid-Afrika?) en Loek
Beekman (door het overlijden van zijn
vriendin Farida op zaterdag 28 oktober)
namen Peter de Man en Frits Berendse de
honneurs waar op keukengebied. Loek, heel
erg gecondoleerd. Daarnaast waren er nog
afmeldingen op dinsdag van Vincent en Bas,
zodat uw wedstrijdleider het programma
moest omgooien.
Van de acht partijen trokken vier witspelers
aan het langste eind terwijl er ook drie
partijen door de zwartspelers werden
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gewonnen. De kraker was de remise tussen
Gerbrand en Yassin. Deze kraker duurde het
langst en pas na half twaalf werden de
stukken opgeruimd. Gerbrand kwam goed uit
de opening, verdedigde bekwaam en won in
het middenspel een paard tegen een pion.
Voor Yassin het sein om over de g-lijn aan te
vallen. In het eindspel verloor Gerbrand zijn
stuk door een verkeerde koningszet en beiden
gingen het eindspel in met een toren en twee
pionnen. Uiteindelijk werd het remise doordat
de h-pion van Yassin werd gestopt door
Gerbrand en met dit halve punt mag vooral
Yassin zijn handen dichtknijpen. Voor
Gerbrand duurde de partij gewoon te lang.
Aan de andere kant hebben wij nu ook
kunnen zien dat Yassin moeilijke stellingen en
achterstand kan omzetten naar een remise.
Peter de Man verdedigde met alle macht om
de aanvallende inspiraties van Giuseppe te
dwarsbomen. De partij ging alle kanten op
maar Giuseppe gebruikte aanzienlijk meer
tijd. Met nog vier minuten op de klok gaf
Giuseppe zich over nadat Peter de open h-lijn
gebruikte voor toren en dame.
Ook Frits speelde aanvallend in zijn partij
tegen Rens maar Rens verdedigde zich goed
en gegroepeerd en nadat Frits een verkeerde
loperzet speelde wist Rens het initiatief te
pakken en won hij een tweetal pionnen. Na
een derde pion geofferd te hebben kon Frits
wel inpakken. Een van de weinige keren dat
Rens met zwart de partij tegen uw wedstrijdleider won, en hij was er duidelijk tevreden
mee.

Nog een zwartspeler die won, Han Terpstra,
die met zwart Jos Bergers verschalkte. Maar
ja, Jos wint ook vaak met zwart maar moest
in deze partij zijn meerdere erkennen. Na een
achterstand van twee pionnen verloor Jos ook
nog eens de kwaliteit en dit was voor hem het
sein om op te geven.
Kees Vink speelde met wit tegen Markus
Lohrer en Kees was duidelijk een maatje te
groot en won al snel een stuk en de partij
tegen Markus.
De partij tussen Felix Ferschtman en Ruud
van Dijk was weer een genot om te zien.
Felix kwam in het middenspel een stuk achter
te staan tegen een pion maar had wel het
betere van het spel en het initiatief. De
dreiging over de diagonalen en tussenschaak
zorgde voor het volle punt voor Felix.
John Woestenenk, met wit tegen Tim van
Rijswijk won in het middenspel de kwaliteit
tegen een pion. In het eindspel was het een
toren met twee pionnen tegen paard en twee
pionnen. Beiden hadden nog pionnen op de
g- en h-lijn en nadat Tim ook nog het paard
verloor was het punt voor John.
Wil Kauffman en Hans Jacobs dreven de
toeschouwers tot wanhoop. Het golfde op en
neer en er was niets te zeggen over het
eindresultaat. Nadat Hans een volle toren
verloor en Wil met zijn koning het hele bord
over wandelde achtervolgd door een dolle
dame leek het bijna gebeurd. Wil vond toch
nog een onbedreigd plekje en won uiteindelijk
de partij.

Uit de stand blijkt dat Yassin aan de leiding
blijft met 24 punten, knap gevolgd door Peter
en Rens die slechts een punt minder hebben.
Op twee punten volgt Han Terpstra, spanning
volop, de strijd is nog niet gestreden.
Uitslagen 6e ronde interne wintercompetitie, 31 oktober
Wit

Zwart

Gerbrand Beekman (A) Yassin Mostfa (B)

Uitslag
½-½

Giuseppe Gastaldi (B)

Peter de Man (A)

0-1

Frits Berendse (A)

Rens ter Veen (A)

0-1

Jos Bergers (A)

Han Terpstra (A)

0-1

Kees Vink (A)

Markus Lohrer (B)

1-0

Felix Ferschtman (A)

Ruud van Dijk (B)

1-0

John Woestenenk (B)

Tim van Rijswijk (B)

1-0

Wil Kauffman (A)

Hans Jacobs (B)

1-0

Vanavond, dinsdag 7 november, spelen we
de 7e ronde van de interne competitie.

