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Op dinsdag 7 november speelden we de
zevende ronde van onze interne competitie.
Uw verslaggever (Han Nicolaas) bevond zich
nog steeds in Zuid-Afrika: Kaapstad zou de
volgende dag verruild worden voor
Johannesburg, compleet andere stad maar
zeker ook de moeite waard! Het verslag is
deze keer dan ook opnieuw van Frits
Berendse, waarvoor weer mijn oprechte
dank: nog even volhouden Frits!
De techniek staat voor niets. Je stuurt een
mailtje naar de webmaster in het verre ZuidAfrika en het wordt gewoon verwerkt op onze
site. Of onze webmaster het vanaf de
Tafelberg heeft verwerkt wordt niet gemeld
maar op deze hoogte zou het bereik enorm
zijn. Nu nog een verslag met de foto’s van
onze huisfotograaf, Leo Blaas, en het gaat de
hele wereld rond. Han Nicolaas, onze nieuwe
voorzitter, is ons niet vergeten gezien zijn
foto’s van een imponerende reis.
Nu dan onze interne competitie, het verrast
mij elke keer weer. Tot en met ronde zes
waren er negen remises genoteerd maar op
deze avond, 7 november 2017, de zevende
ronde werden er 6 remises gespeeld.
Drie spelers met wit wonnen de partij. Yassin
won al snel een pion en zadelde Peter op met
een dubbelpion. Nadat Yassin de dame won
tegen een toren en een paard, en hij met zijn
dame in de stelling van Peter kon komen was
het pleit snel beslist. Peter had wat
tegenkansen maar door een verkeerde
torenzet werd de beslissing geforceerd.
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Weer een vol punt voor de op de eerste
plaats staande Yassin.
Rens ter Veen en Gerbrand gingen in hun
partij lang gelijk op maar Rens wist met zijn
stukken veel druk te zetten op de stelling van
Gerbrand. Een pion voordeel voor Rens die in
het eindspel ook nog een stuk cadeau kreeg
van Gerbrand. In het eindspel met twee
pionnen meer en een stuk meer was Rens
niet te stoppen en is hij naar een tweede
plaats geklommen, een punt achter Yassin.

De derde witspeler die won was Felix
Ferschtman in zijn partij tegen John
Woestenenk. John is de laatste tijd in een
vrijgevige bui en voor de derde wedstrijd op
rij gaf hij al vroeg in de partij een stuk
cadeau. Het is zo wie zo al moeilijk spelen
tegen Felix en met een stuk minder wordt
de kans alleen maar kleiner op een goed
resultaat. John moest dus opgeven zodat
Felix naar de vierde plaats kroop.

Dan twee winnaars met de zwarte stukken.
De Hanzenstrijd tussen Hans Jacobs en Hans
Mudde eindigde in een overwinning voor de
laatst genoemde. Hij moest er wel alle tijd
voor nemen om Hans Jacobs te kunnen
verslaan. In het middenspel won Hans Mudde
een pion en langzaam en adequaat wikkelde
Hans Mudde naar een gewonnen eindspel.
Jos Bergers won (weer) eens met de zwarte
stukken in een partij tegen Wil Kauffman. Wil
was lichtelijk gehandicapt door een zwaar
oogonderzoek en dat was duidelijk
waarneembaar op het bord, Zwarte lopers
werden witte lopers en ook de
paardensprongen klopten niet altijd. Gelukkig
dat je dan tegen een tegenstander speelt die
dat wel ziet. Jos won de dame tegen twee
torens maar wist ook twee lichtere stukken te
winnen en Wil moest uiteindelijk opgeven
tegen deze overmacht van stukken.

Dan de remises, zes maal! Of ze allemaal
verdiend waren weet ik niet maar in de
stellingen die ik heb bekeken waren deze
uitslagen wel verdiend. De broederstrijd
tussen schaakvrienden Leo Blaas en Han
Terpstra eindigde in remise waarbij de een
zei dat het een vriendenremise was en de
ander het over een vechtremise had. Gezien
het eindspel waarin beiden waren beland kon
ik mij wel vinden in deze remise. Absoluut
geen “salonremise”.
Kees Vink en Bas von Königslöw speelden ook
remise in een partij die volledig gelijkwaardig
was. De toeschouwers konden wel genieten
van de analyse hoe deze remise bereikt werd.

Paul Huisman en Giuseppe Gastaldi kwamen
ook remise overeen in een stelling die ik
alleen heb kunnen bewonderen op het
moment dat het al remise werd.

Markus Lohrer en Willem Brizee wikkelden af
naar een eindspel met beiden twee torens en
vier pionnen. Drie van deze pionnen stonden
gesteund door de koning op de f-, g- en h-lijn
en beiden hadden een vrijpion. Geen van
deze pionnen wist te promoveren zodat
wijselijk voor remise werd gekozen.
Ruud van Dijk en Tim van Rijswijk speelden
remise op een nog redelijk vol bord. Helaas
heb van ik deze partij niet veel gezien maar
de remise was voor beiden wel een uitkomst.
In de analyse achteraf zou Tim wel winnen,
mits er op deze manier gespeeld zou worden.
Gezien de nog vele stukken op het bord had
er een andere verdediging moeten volgen.

De laatste remise werd gespeeld tussen Loek
Beekman en Frits Berendse, in een partij met
betere kansen voor Loek. Voor Loek het
eerste halve punt in deze competitie, er
volgen er nog meer. Gezien deze al (vroege)
remise kon ik gelukkig nog wat andere
partijen volgen voor het verslag. Nog een
week zonder Han. Ik hoop dat ik het nog red?
(“Vast wel Frits!”, aldus HanN vanaf vliegveld
Dubai waar uw verslaggever (maar nu even
niet ...) even de tijd had om een en ander op
de site te zetten voordat hij richting Caïro
vertrok...).

Externe competitie
Op donderdagavond 16 november speelt
Pomar 2 haar tweede wedstrijd, uit tegen
Botwinnik in Zoetermeer. Vincent, kun je mij
laten weten of je op deze donderdag kan
spelen?
Pomar 1 speelt op donderdagavond 23
november haar derde wedstrijd. We spelen
uit tegen DD in het Nationaal Schaakgebouw
in Den Haag. Ik heb voor Felix Ferschtman en
Hans Mudde nog twee invallers nodig? Ik kom
nog langs bij u voor een invalbeurt.
De stand laat zien dat Yassin aan de leiding
blijft met 29 punten, op een punt gevolgd
door Rens. HanT staat derde met 25 punten.

Uitslagen 7e ronde interne wintercompetitie, 7 november
Wit

Zwart

Uitslag

Yassin Mostfa (B)

Peter de Man (A)

1-0

Rens ter Veen (A)

Gerbrand Beekman (A)

1-0

Leo Blaas (A)

Han Terpstra (A)

½-½

Kees Vink (A)

Bas von Königslöw (A)

½-½

Felix Ferschtman (A)

John Woestenenk (B)

1-0

Wil Kauffman (A)

Jos Bergers (A)

Markus Lohrer (B)

Willem Brizee (B)

½-½

Ruud van Dijk (B)

Tim van Rijswijk (B)

½-½

Paul Huisman (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

½-½

Hans Jacobs (B)

Hans Mudde (A)

Loek Beekman (B)

Frits Berendse (A)

0-1

0-1
½-½

Vanavond, dinsdag 14 november, spelen
we de 8e ronde van de interne competitie.

