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Dinsdag 14 november werd de achtste
ronde van onze interne competitie gespeeld.
Uw verslaggever (Han Nicolaas) was
inmiddels aanbeland op zijn derde en laatste
bestemming in Afrika, te weten Caïro, en had
zojuist deze dag de onvermijdelijke piramides
bezocht. Schitterend en behoorlijk
indrukwekkend! Het verslag is dan ook
opnieuw van Frits Berendse, waarvoor
wederom dank! A.s. dinsdag ben ik er
weer Frits!
Deze week weer een verslag van uw
wedstrijdleider omdat uw webmaster en
voorzitter nog in het buitenland toert, Caïro,
om zijn stedenkennis en de nostalgische
kennis te vergroten. Het beklimmen van
piramiden zorgt voor een hoogtestage en een
groot bereik om de verslagen gewoon weer
door te sturen. Rare jongens toch, die
Egyptenaren, met hun bouwkunsten. Wie
kent er trouwens de Egyptische opening bij
het schaken, en bestaat die wel?
Deze week waren de zwartspelers in het
voordeel met vijf overwinningen tegen twee
overwinningen met wit en twee remises.
Yassin en Leo speelden een fraaie partij
waarbij er zelfs vrijpionnen waren op dezelfde
lijn. De witte pion van Leo stond op e6 en de
zwarte pion op e4. Het ging goed gelijk op en
even gaf ik voordeel aan de witspeler maar
helaas koos Leo de verkeerde voorzetting wat
hem een stuk en de partij kostte. Yassin won
weer en maakt volgende week zijn debuut in
de externe competitie voor Pomar 1 in de
wedstrijd tegen D.D. 5.

Wedstrijdleider intern
Frits Berendse jr.
Tel.: (0174) 297771
E-mail: frits.berendse@gmail.com

Ook Rens won met de zwarte stukken van
Peter de Man. Het duurde wel even voor de
eerste stukken werden geslagen maar daarna
ging het snel. Peter dacht een aanval te
forceren via de g- en h-lijnen maar moest zijn
aanval afbreken ten koste van een pion. Een
tweede pionverlies volgde waarna Rens
secuur de partij winnend afsloot.

Kees Vink wist Jos Bergers al snel te
verschalken met de zwarte stukken. Door
zijn actieve tweepaarden-spel kwam Kees
een pion voor en in de eindfase verloor Jos
ook nog eens een stuk en de partij. Jos zorgt
voor een unicum, vier keer verlies met wit
tegen “top”-spelers en drie keer winst met
de zwarte stukken.
Markus Lohrer ging als een raket van start
tegen Ruud van Dijk maar was niet erg
zorgvuldig met zijn pionnen. Binnen no time
was Markus drie pionnen achter geraakt en
verloor hij ook nog eens een stuk. Dat was
voldoende om op te geven.

Dan twee remises waarbij John Woestenenk
het op moest nemen tegen Hans Mudde. John
raakte een pion achter maar wist deze week
knap terug te winnen via de mooie
diagonalen. In het eindspel werd remise
overeengekomen.
De andere remise viel in de partij tussen Paul
Huisman en Wil Kauffman. Wil raakte twee
pionnen achterop maar herstelde de balans
door er een terug te winnen. Daarna won Wil
ook een tweede pion terug en ging de
tijdnood problemen geven voor Paul. Het
mooie gevecht werd toch besloten met een
remise.

Willem Brizee speelde met de zwarte stukken
tegen Tim van Rijswijk. Willem rokeerde niet
en had het beste van het spel met volop
dreigingen. Hij wist de witte dame te winnen
en leek af te stevenen naar een niet
bedreigde overwinning. Hij nam wat gas
terug, ging alsnog rokeren en verloor prompt
zelf zijn dame. In het eindspel won Willem
alsnog doordat hij met twee pionnen
voorsprong het eindspel inging.

Tenslotte de twee wit spelers die wel met hun
stukken wisten te winnen. Bas von Königslöw
had een prima partij tegen Frits Berendse en
zorgde voor dreigingen en overwicht. Toen de
torens alsnog binnenvielen in de stelling van
Frits was het snel afgelopen. Stukverlies of
mat was niet te voorkomen. Maar ja wie a
zegt moet ook b zeggen, ik had zelf die open
lijnen veroorzaakt, en de “hongerdip” werd te
laat bevochten.
De andere witspeler die won was Vincent
Steemers die Loek Beekman aan zijn zegekar
bond. De partij ging goed gelijk op maar in de
eindfase wist Vincent een stuk en de partij te
winnen. Yassin en Rens zijn nu even los van
de derde plaats, Bas, die volgt op respectievelijk 6 en 5 punten. Let ook op de goede
klasseringen van Willem en Ruud, ze staan
bijna in de top 10. Yassin, Bas, Kees en Han
Terpstra zijn nog ongeslagen.

Uit de stand blijkt dat Yassin aan de leiding
blijft met 34 punten, op een punt gevolgd
door Rens. Bas staat zoals gezegd derde met
28 punten.
Op zaterdagmiddag 18 november viert
Schaakvereniging Den Hoorn haar 80-jarig
jubileum en naast de wedstrijden tussen
bevriende verenigingen Den Hoorn, Lierse,
Pomar en schaakgenootschap Rijswijk bent
u van harte welkom als toeschouwer of
deelnemer. Elk team is gevraagd met zes
man te spelen.

Uitslagen 8e ronde interne wintercompetitie, 14 november
Wit

Zwart

Leo Blaas (A)

Yassin Mostfa (B)

Uitslag
0-1

Peter de Man (A)

Rens ter Veen (A)

0-1

Bas von Königslöw (A)

Frits Berendse (A)

1-0

Jos Bergers (A)

Kees Vink (A)

0-1

John Woestenenk (B)

Hans Mudde (A)

Markus Lohrer (B)

Ruud van Dijk (B)

Tim van Rijswijk (B)

Willem Brizee (B)

0-1

Paul Huisman (B)

Wil Kauffman (A)

½-½

Vincent Steemers (B)

Loek Beekman (B)

½-½
0-1

1-0

Vanavond, dinsdag 21 november, spelen
we de 9e ronde van de interne competitie.

