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Op dinsdag 21 november speelden we de
negende ronde van onze interne competitie.
Uw verslaggever (Han Nicolaas) was weer
veilig en heelhuids teruggekeerd uit de
binnenlanden van Afrika zodat hij zijn taak
(het geven van verslag) weer naar behoren
kon uitvoeren. Nogmaals dank Frits voor het
waarnemen van de honneurs tijdens mijn
afwezigheid!
Deze negende ronde leverde tien partijen op
waarin het witte en zwarte kamp elkaar door
middel van elk drie overwinningen en vier
remises keurig in evenwicht hielden. Het werd
een lange (speel)avond: de laatste partij, een
zeeslang tussen Peter de Man en Gerbrand
Beekman, was pas rond 23.45 uur afgelopen
en eindigde in een overwinning voor Gerbrand
toen Peter in een toreneindspel met een pion
minder alsnog de fout inging. Blijft lastig dat
schaken ...
Koploper Yassin Mostfa (met zwart) werd
door Kees Vink op remise gehouden. Yassin
kwam wel een pion voor maar Kees had enige
compensatie in de vorm van actief stukkenspel, hij won de pion weer terug en na afruil
hadden beide spelers nog een toren, een licht
stuk en wat pionnen. Dit werd niet veel later
remise gegeven: fraaie en spannende pot!

Nummer 2 van de ranglijst, Rens ter Veen,
moest het met wit opnemen tegen Felix
Ferschtman. En daar hebben we waarschijnlijk de twee meest tegengestelde
speelstijlen te pakken. Rens, voorzichtig
manoeuvrerend, pionnetjes één stapje naar
voren (afgezien van 1.b4 uiteraard!), lopers
op b2/b7 en g2/g7 en laat de tegenstander
maar komen. En Felix, als het kan Koningsgambiet, open die boel, rokeren is niet
verplicht, chaos op het bord! Tja, wat

gebeurt er als je die twee tegenover elkaar
zet? Hmm, de eerste 2 uur en 20 zetten
gebeurde er helemaal niets: alles stond nog
op het bord! Maar daarna sloeg de vlam in
de pan en gingen beide spelers los, ook Rens!
Het werd een waar gevecht waarin het
evenwicht uiteindelijk toch niet verbroken
werd: ook hier remise!
De derde remise viel in de partij tussen uw
verslaggever en Frits Berendse en ook dit
werd een fraaie partij. Na een tactische strijd
in het middenspel won HanN een kwaliteit die
hij een paar zetten later weer teruggaf voor
een vlammende koningsaanval. Die sloeg niet
door, althans niet zoals HanN het deed. Op de
37e zet miste HanN echter in zijn bekende
razende tijdnood een veel betere voortzetting
(Lxg3!) die er gevaarlijk uitziet maar 'gewoon'
een stuk wint en mat dreigt. Wit kan nog
twee schaakjes geven maar daarna houdt het
op. Maar goed, in de partij wikkelde HanN af
naar een toreneindspel met een pion meer
dat hij vrijwel onmiddellijk zelf remise gaf:
vanwege de klok maar waarschijnlijk was
het ook wel remise.

De vierde en laatste remise werd genoteerd
in de partij tussen Hans Jacobs met wit tegen
Markus Lohrer maar dat had ook heel anders
kunnen aflopen. Markus kwam een pion voor
maar vervolgens won Hans een kwaliteit,
Markus plantte een sterk paard op c3 dat de
boel aardig in bedwang hield. Aan de andere
kant had Hans weer een actieve toren,
kortom: kansen voor beide spelers, wie
zou er aan het langste eind trekken? Markus
kreeg twee verbonden vrijpionnen op de
damevleugel maar was dat voldoende
compensatie voor de kwaliteit? Kennelijk
wel want na enig heen en weer geschuif en
zetherhaling besloten beide grootmeesters
tot remise. De analyse na afloop liet zien
dat Hans waarschijnlijk (niets is zeker in dit
leven!) ergens de winst heeft gemist, maar
eenvoudig was het allerminst!
Willem Brizee speelde met wit een sterke
partij tegen Leo Blaas die na een foutje een
kwaliteit en een pion verloor. De torens van
Willem waren ijzersterk en heersten over de
64 velden, reden genoeg voor Leo om de
handdoek in de ring te gooien.

Ruud van Dijk is aan een sterke fase bezig.
Vanavond won hij met zwart van John
Woestenenk die al vrij snel een stuk
achterkwam en dat niet meer kon goedmaken. Ruud ruilde de hele boel af en hield
in een dame-eindspel nog steeds een stuk
meer over. Met deze overwinning drong
Ruud de top-10 binnen: de A-spelers zijn
gewaarschuwd! En de B-spelers trouwens
ook ...

Giuseppe Gastaldi en Paul Huisman hielden
elkaar lange tijd in evenwicht maar 'opeens'
was daar de winst voor onze Italiaanse
meester. Ik heb eerlijk gezegd niet gezien
hoe dit tot stand kwam...

Wil Kauffman kwam met wit (b4!) twee
pionnen achter tegen Vincent Steemers
maar met zijn beide paarden werd Wil
vervolgens dermate gevaarlijk dat Vincent
een matdreiging over het hoofd zag. Je moet
die paarden er bij Wil ook zo snel mogelijk
afhalen Vincent!

Goed, het was weer een fraaie avond met
mooie en spannende partijen. Uit de stand
blijkt dat er aan de kop van de ranglijst
weinig of niets is veranderd: de 'toppers'
speelden remise of waren afwezig zodat de
nummers 1 t/m 6 van vorige week hun
klassering behielden. Yassin blijft aan de
leiding met 37 punten, op een punt gevolgd
door Rens. Bas en Kees delen de derde en
vierde plaats met 30 punten.

Externe competitie
Loek Beekman en Tim van Rijswijk kwamen
in een eindspel terecht met aan beide kanten
een toren, een licht stuk en een handvol
pionnen. Dat zag er remise-achtig uit maar
Loek deed in het vervolg een paar keer niet
de beste zet waar Tim volop van profiteerde.
Een vol punt voor Tim, opnieuw een
nederlaag voor Loek die het niet meezit...

Donderdag 23 november speelde ons eerste
team de derde externe wedstrijd, uit tegen
DD 5 in het statige Nationaal Schaakgebouw
in de Van Speijkstraat 1.
Opnieuw moesten we met drie invallers
de strijd aangaan: Han Terpstra, Felix
Ferschtman en Hans Mudde waren om

verschillende redenen afwezig en werden
vervangen door Yassin Mostfa, Gerbrand
Beekman en Markus Lohrer. Voor Yassin
betekende dit zijn debuut in de externe
competitie voor Pomar. Hopelijk zullen er
nog vele wedstrijden volgen waarin Yassin
acte de présence kan geven!
Overwinningen waren er voor kopman Perry
van der Meer en uw verslaggever, Markus
Lohrer moest een nederlaag incasseren. De
overige spelers (Kees Vink, Frits Berendse,
Yassin Mostfa, Gerbrand Beekman en Bas von
Königslöw) deelden het punt. Dat betekende
een 4½ - 3½ overwinning waarmee we na
drie ronden vier matchpunten bij elkaar
hebben vergaard die ons een stevige plek
in de middenmoot bezorgen.
Op dinsdag 19 december volgt de vierde
wedstrijd, thuis tegen de mannen van DSC 8
uit Delft.

Uitslagen 9e ronde interne wintercompetitie, 21 november
Wit

Zwart

Uitslag

Kees Vink (A)

Yassin Mostfa (B)

½-½

Rens ter Veen (A)

Felix Ferschtman (A)

½-½

Willem Brizee (B)

Leo Blaas (A)

1-0

Peter de Man (A)

Gerbrand Beekman (A)

0-1

John Woestenenk (B)

Ruud van Dijk (B)

0-1

Frits Berendse (A)

Han Nicolaas (A)

½-½

Wil Kauffman (A)

Vincent Steemers (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Tim van Rijswijk (B)

0-1

Giuseppe Gastaldi (B)

Paul Huisman (B)

1-0

Hans Jacobs (B)

Markus Lohrer (B)

½-½

Vanavond, dinsdag 28 november, spelen
we de 10e ronde van de interne competitie.
Daarnaast spelen Perry van der Meer en
Kees Vink de laatste kwartfinale in de
rapid-bekercompetitie.

