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Dinsdag 19 december werd de 12e ronde
van de interne competitie gespeeld. Tevens
speelde Pomar 1 de vierde externe wedstrijd,
thuis tegen DSC 8. Voor de derde keer op rij
wist ons vlaggenschip met 4½ - 3½ te winnen
waarmee de koppositie in de 2e klasse B werd
bereikt. Gezegd moet worden dat Schaakhuis
3 maar twee matchpunten achter staat en
twee wedstrijden minder
heeft gespeeld: niet te vroeg juichen dus...

De interne competitie kende, mede door deze
externe wedstrijd, slechts zes wedstrijden
waarin drie beslissingen (alle ten gunste van
de witspelers) en drie remises werden
genoteerd. Ik moet u zeggen dat ik van deze
interne partijen vrijwel niets gezien heb
aangezien ik al mijn tijd verspeelde
(letterlijk...) aan mijn externe partij voor het
eerste team. U moet het dan ook doen met
de mededeling dat Willem Brizee te sterk was
voor Ruud van Dijk, Jos Bergers het niet
bolwerkte tegen Tim van Rijswijk (die een
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sterke competitie speelt) en Hans Jacobs
een vol punt pakte tegen John Woestenenk.

De overige drie partijen eindigden zoals
gezegd in remise waarbij Loek Beekman
gelukkig weer eens een half puntje pakte
(tegen Vincent Steemers), Wil Kauffman
en Leo Blaas beiden wel tevreden leken
met een half punt en Markus Lohrer met
de zwarte stukken knap stand hield tegen
Peter de Man.

Dan kan ik u nog melden dat we volgende
week in verband met Tweede Kerstdag
(uiteraard) gesloten zijn. Een week later,
dinsdag 2 januari 2018 is er geen interne
competitie maar openen we het nieuwe jaar
met een Nieuwjaarstoernooi. Wat we precies
gaan doen is nog niet bekend, dat ligt ook
een beetje aan het aantal deelnemers. Ik zou
zeggen: komt allen, hoe meer zielen hoe
meer vreugd!

In de stand is weinig veranderd, in ieder
geval niet aan de kop van de ranglijst.
Yassin Mostfa blijft aan de leiding met
46 punten, op een punt gevolgd door Rens
ter Veen. Felix Ferschtman bezet de derde
plaats met 42 punten.

Uitslagen 12e ronde interne wintercompetitie, 19 december
Wit

Zwart

Willem Brizee (B)

Ruud van Dijk (B)

Uitslag
1-0

Peter de Man (A)

Markus Lohrer (B)

½-½

Wil Kauffman (A)

Leo Blaas (A)

½-½

Tim van Rijswijk (B)

Jos Bergers (A)

Loek Beekman (B)

Vincent Steemers (B)

½-½

Hans Jacobs (B)

John Woestenenk (B)

1-0

1-0

