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Op dinsdag 12 december speelden we de
11e ronde van de interne competitie. Tevens
speelde Pomar 2 de derde externe wedstrijd,
thuis tegen Schaakmat Westland 5. Dat
verliep niet helemaal naar wens, wat heet:
de Westlanders wonnen met maar liefst
6½ - 1½.
Mede door deze externe wedstrijd (en een
klein beetje door het barre winterse weer al
leverde dat slechts twee afmeldingen op: wat
een club is dat Pomar toch!) werden er in de
interne competitie 'slechts' zeven wedstrijden
gespeeld die vijf beslissingen en twee remises
brachten. De grootste verrassing was
waarschijnlijk dat Yassin Mostfa, onze trotse
koploper, tegen zijn eerste nederlaag aanliep.
Niemand minder dan Felix Ferschtman was
daarvoor verantwoordelijk in een boeiende
partij waarin Felix goed spel had en twee
pionnen won in een eindspel met loper tegen
paard. Sneu voor Yassin maar het maakt de
competitie wel weer een stuk spannender!

Bas von Königslöw maakte met wit een
foutje tegen Han Terpstra (nooit doen...)
die daardoor een kwaliteit kon winnen en
niet veel later ook de partij.
Ruud van Dijk won met zijn inmiddels
vertrouwde 1.d3 (?!) van Leo Blaas en
dat was wellicht de op één na grootste
verrassing van deze avond!

Wil Kauffman speelde met zwart een
onnavolgbare partij tegen John Woestenenk
die een kwaliteit meer had maar het toch
niet droog hield: typische 'Wil-partij'...

Loek Beekman pakte met zwart een half
punt tegen Paul Huisman (beiden waren
daar geloof ik wel tevreden mee) terwijl
uw verslaggever (Han Nicolaas) ook een half
punt behaalde, met wit tegen Kees Vink.
HanN offerde een stuk voor twee pionnen
maar dat was behoorlijk dubieus hoewel hij
er wel lekker spel voor kreeg. In het verre
middenspel gaf Kees vervolgens een paard
weg in de veronderstelling dat het beest
voldoende gedekt stond, wat dus niet het
geval was... Het dame-eindspel met twee
pionnen meer was waarschijnlijk gewonnen
voor HanN maar gezien zijn tijd (20 seconden
op de klok...) bood hij remise aan wat Kees
direct accepteerde. Geinig potje...

Hans Mudde was het eerste klaar vanavond:
na 14 zetten kon hij een vol punt noteren
omdat Giuseppe Gastaldi zo vriendelijk was
eerst een pion en vervolgens een vol stuk
cadeau te doen. Sinterklaas was wel net
geweest maar dit liet HansM zich toch niet
ontnemen.

Uit de stand blijkt dat Yassin, ondanks zijn
eerste nederlaag, aan de leiding blijft met
43 punten, twee punten meer dan Rens.
Felix bezet de derde plaats met 39 punten.

Uitslagen 11e ronde interne wintercompetitie, 12 december
Wit

Zwart

Uitslag

Felix Ferschtman (A)

Yassin Mostfa (B)

Han Nicolaas (A)

Kees Vink (A)

Bas von Königslöw (A)

Han Terpstra (A)

0-1

Ruud van Dijk (B)

Leo Blaas (A)

1-0

John Woestenenk (B)

Wil Kauffman (A)

0-1

Paul Huisman (B)

Loek Beekman (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Hans Mudde (A)

1-0
½-½

½-½
0-1

Vanavond, dinsdag 19 december, spelen
we de 12e ronde van de interne competitie.
en spelen we de 11e ronde. Tevens speelt
Pomar 1 de vierde externe wedstrijd, thuis
tegen DSC 8 uit Delft.

