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Op dinsdag 28 november speelden we de
tiende ronde van onze interne competitie.
Evenals vorige week werden er tien partijen
gespeeld en ook vanavond werd het remise
tussen de wit- en zwartspelers: drie overwinningen voor elk kamp en vier remises,
ook dat was identiek aan vorige week. En als
we dan toch bezig zijn: ook deze ronde werd
het een latertje aangezien de laatste partij
(tussen Willem Brizee en Rens ter Veen) pas
rond 23.45 uur klaar was waarna beide heren
doodmoe het hoofd op tafel legden. Schaken
geen sport? Schaken is topsport!
Koploper Yassin Mostfa speelde met wit een
boeiende partij tegen Bas von Königslöw.
Lange tijd ging het gelijk op maar de 38e zet
van Yassin (Txf6!) sloeg in als een bom. Dat
won een stuk want Bas kon de toren niet
nemen wegens schaak met torenverlies.
Daarna was de partij in feite gespeeld, Bas
probeerde nog wat maar na dameruil was het
eindspel paard+4 pionnen tegen 4 pionnen
niet te houden. Opnieuw winst dus voor ons
nieuwste lid; wie stopt deze man?!
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Achtervolger Rens ter Veen moest het met
zwart opnemen tegen Willem Brizee: geen
makkie maar ook voor Willem niet. Het werd
een lang en taai gevecht, zoals gezegd de
langste partij van de avond. Rens kwam een
pion voor in een eindspel met aan beide
kanten een toren en een licht stuk. Willem
rechtte de rug, won de pion terug en kreeg
zowaar het initiatief. Rens verdedigde goed
en Willem berustte in eeuwig schaak;
misschien had er meer ingezeten maar de
tijd begon intussen ook een rol te spelen.
Fraaie pot heren, de toeschouwers kregen
waar voor hun geld!
Han Terpstra, derde op de ranglijst bij het
ingaan van deze ronde, haalde met wit nog
maar eens het Göring-gambiet van stal tegen
Felix Ferschtman. Wit offert een pion voor
snelle ontwikkeling en actief spel. Dat kwam
er ook in deze partij duidelijk uit, HanT kreeg
lekker spel, won de pion terug en stond zeer
actief. Hij gooide er nog een stuk tegenaan
voor een scherpe aanval met dame, toren en
loper waarbij hij bovendien een gevaarlijke

vrijpion op de damevleugel had die Felix
zeker een stuk zou kosten. In tijdnood
verdedigde Felix zich zeer inventief en het
was HanT die op het eind een fout maakte
die een volle toren kostte: partij over en uit.
Beetje zuur voor HanT die dapper speelde en
wellicht ergens een betere voortzetting heeft
gemist.
Ruud van Dijk speelde met wit tegen
Gerbrand Beekman zijn lijfopening (1.d3)
wat hem in deze competitie tot nu toe
behoorlijk goed afgaat. Vanavond bleek
Gerbrand echter een maatje te groot en
moest Ruud een nederlaag incasseren.

genoeg gebruik van en niet veel later gaf Jos
de partij op. Bij Jos is het vaak alles of niets:
drie overwinningen en vijf nederlagen na
vanavond, nog geen remise gespeeld!
Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde een
enigszins bizarre partij tegen Wil Kauffman.
Met wit kwam ik wel lekker uit de opening
en ik dacht aardig spel te hebben. Binnen
drie zetten was de situatie echter compleet
veranderd en stond Wil zo goed als
gewonnen. Juist op het moment dat hij
kon toeslaan bood Wil remise aan wat ik
toch maar aannam: raar potje...

Frits Berendse en Peter de Man speelden een
vlotte remise waarbij al gauw drie stukken
van het bord gingen terwijl ook in de strijd
tussen Tim van Rijswijk en Giuseppe Gastaldi
(Siciliaans met 2. ... -e6) vrij snel het punt
werd gedeeld waar beide spelers wel tevreden
mee waren.

Loek Beekman ging met wit in een Italiaanse
partij onderuit tegen John Woestenenk die
een kwaliteit won en even later ook nog een
stuk.

Leo Blaas kwam met wit al gauw twee
pionnen voor tegen Jos Bergers maar Jos
had wel een ontwikkelingsvoorsprong en wat
open lijnen. Daar maakte hij echter niet goed

Vincent Steemers versloeg Hans Jacobs in
een partij waarvan ik eerlijk gezegd weinig of
niets heb gezien.

Uitslagen 10e ronde interne wintercompetitie, 28 november
Wit

Zwart

Uitslag

Yassin Mostfa (B)

Bas von Königslöw (A)

Willem Brizee (B)

Rens ter Veen (A)

Han Terpstra (A)

Felix Ferschtman (A)

Ruud van Dijk (B)

Gerbrand Beekman (A)

Frits Berendse (A)

Peter de Man (A)

Leo Blaas (A)

Jos Bergers (A)

Han Nicolaas (A)

Wil Kauffman (A)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

½-½

Loek Beekman (B)

John Woestenenk (B)

0-1

Vincent Steemers (B)

Hans Jacobs (B)

1-0

1-0
½-½
0-1
0-1
½-½
1-0

Vanavond, dinsdag 5 december, is er geen
interne competitie maar gaan we vrijuit
spelen.

Uit de stand blijkt dat Yassin aan de leiding
blijft met 42 punten en zijn voorsprong op
Rens vergrootte tot drie punten. Felix en
Gerbrand delen de derde en vierde plaats
met 34 punten.

