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Op dinsdag 9 januari 2018 hervatten we,
na een onderbreking van twee weken in
verband met Kerst en een Nieuwjaarstoernooi, de interne competitie met de 13e
ronde. Daarin werden tien partijen gespeeld
waarin de wit- en zwartspelers elkaar keurig
in evenwicht hielden: vier overwinningen voor
elk kamp bij twee remises. Het was een
prachtige avond met enkele heroïsche
gevecht. Yassin Mostfa versterkte zijn
koploperspositie met een fraaie overwinning
op Willem Brizee terwijl naaste achtervolger
Rens ter Veen tegen Kees Vink niet verder
kwam dan remise: niet zo vreemd, Kees is
de enige die deze eerste competitiehelft
nog ongeslagen is!
Uit de stand blijkt dat Yassin, zoals gezegd,
nog steviger aan de leiding gaat met 51
punten, nu op drie punten gevolgd door Rens.
Gerbrand Beekman bezet de derde plaats met
44 punten.
Uitslagen 13e ronde interne wintercompetitie, 9 januari
Wit

Zwart

Uitslag

Willem Brizee (B)

Ruud van Dijk (B)

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

Volgende week, dinsdag 16 januari, spelen
we de 14e ronde van de interne competitie.

Op dinsdag 16 januari speelden we de
14e ronde van de interne competitie. Uw
verslaggever (Han Nicolaas) was weer eens
de hort op (in Parijse sferen, kan ik u allen
aanraden...) maar gelukkig was mijn 'vaste'
back-up Frits Berendse zo vriendelijk het
verslag deze keer weer voor zijn rekening
te nemen. Waarvoor dank!
Bij afwezigheid van de “wereld”reiziger
Han Nicolaas heb ik de handdoek weer
opgenomen om een verslag te maken van
onze competitieavond van 16 januari. Het
lijkt erop dat de strijd is toegenomen gezien
de uitslagen van deze avond. Elf partijen,
vijf keer winst voor de witspeler en vijf keer
winst voor de zwartspeler, en daarnaast een
zwaar bevochten remise. Deze strijd zorgt
ook voor goede resultaten extern want
Pomar 2 wist afgelopen donderdag weer
te winnen met 4½ - 3½ tegen Raadsheer
Corbulo 2. Deze uitslag 4½ - 3½ lijkt dit
seizoen in ons voordeel uit te vallen. Het
eerste heeft al drie keer gewonnen met
deze cijfers en ook het tweede haalde voor
de tweede keer deze score. In de openingsronde speelde zij 4 – 4 en dat zal een
“foutje” zijn geweest.

Eerst de winst voor de witspelers: Felix
Ferschtman won een prachtige partij tegen
Willem Brizee. Willem had de hele wedstrijd
tegenkansen maar moest lijdzaam toezien
hoe Felix met zijn stukken achter de koning
van Willem aan ging. De koning van Willem
was nergens veilig en nadat Willem een
foutje maakte in het eindspel was mat niet
te voorkomen. Mooie partij heren, volgens
mij werd al vanaf zet twee de opening
losgelaten om zo scherp mogelijk te kunnen
spelen.

Frits Berendse speelde met wit tegen Wil
Kauffman en won gedegen na eerst twee
keer kwaliteit te hebben gewonnen. Het was
niet de avond van Wil die zich moest
beperken tot verdedigen maar daar niet
de ruimte voor kreeg van Frits. Frits had
wat goed te maken na de magere score op
het Westlandse snelschaak-kampioenschap,
2 uit 11. Het lijkt erop dat 10 minuten
partijen (meer rapid dan snel) niet het
ding zijn van Frits.

Ook Hans Mudde won met de witte stukken
van Ruud van Dijk in een partij die ook alle
kanten op kon. Hans kwam een stuk voor
maar werd verrast door een briljante zet
van Ruud, een paardoffer dat funest zou zijn
voor Hans als hij dit offer zou accepteren.
De koning van Hans kon gelukkig zijn weg
vervolgen en in het eindspel (met het stuk
meer) won Hans deze fraaie partij.

Hans Jacobs en Giuseppe Gastaldi speelden
een gelijkopgaande strijd waarbij Hans wel
wat meer activiteit ontwikkelde. In de
slotfase gaf Giuseppe pardoes op omdat hij
iets zag wat ik tot op heden niet heb kunnen
zien. Misschien moeten wij daar samen nog
eens naar kijken?

Jos Bergers won met de witte stukken van
John Woestenenk in een partij waarbij Jos al
snel een stuk won tegen twee pionnen. Jos
speelde een scherpe variant met diverse
dreigingen maar ook John liet zien dat hij uit
het goede “schaakhout” is gesneden met
zijn tegen kansen. Na afruil van de grote

stukken won Jos overtuigend door het stuk
meer.

De enige remise op deze avond was de
partij tussen onze sterren, Kees Vink en
Gerbrand Beekman. Kees heeft dit seizoen
nog niet verloren ondanks wat partijen (bv
tegen Rens) waar hij kwaliteit moest
inleveren. Tijdens de partij van deze avond
zou ik geld inzetten op een overwinning van
Gerbrand gezien zijn betere pionnenstelling.
Kees wist echter toch te ontsnappen naar
een veilige remise.

Nog een kraker, de wedstrijd tussen Bas
von Königslöw tegen Rens ter Veen. Bas
won een pion en had een vrijpion die met
alle macht werd verdedigd. Rens had echter
ook een vrijpion op de b-lijn. Bas was
geduldig en de verwachting was dat hij
deze partij winnend zou afsluiten. Door een
verkeerde koningszet verloor Bas echter
zijn toren en de partij. Zelden zo’n climax
gezien, het was direct over.

Leo Blaas speelde met de witte stukken
tegen Tim van Rijswijk. Tim was in vorm
en wist halverwege de partij twee pionnen
te winnen. In het eindspel ruilde Tim de
paarden zodat hij met een pion meer het
eindspel inging. Leo kon niets anders dan
opgeven.
Dan de zwartspelers: weer een juweeltje, de
partij van Han Terpstra tegen Yassin Mostfa.
De partij begon wat later omdat Yassin deze
maand problemen heeft om het tijdstip van
acht uur te halen. Ondanks de aangepaste
tijd een fraaie partij waarbij Yassin twee
stukken won tegen een toren. In het
eindspel waren de lopers van Yassin doorslaggevend en kon hij de partij winnend
afsluiten.

Markus Lohrer en Vincent Steemers waren
weer als eersten klaar nadat Markus te snel
speelde en zich vergaloppeerde in de
opening. Hij raakte een stuk achter en gaf
direct op.

In de laatste partij van deze avond won Paul
Huisman zijn eerste interne van dit seizoen
tegen Peter de Man. Peter begon goed en
wist een pion voor te komen maar moest
lijdzaam toezien hoe Paul zijn kansen greep.
Stukwinst was het gevolg en met een volle
toren achter moest Peter het onderspit
delven.

Door een oneven aantal spelers heeft Loek
Beekman helaas deze avond geen interne
partij kunnen spelen.
Door deze resultaten blijft Yassin drie
punten voor staan op Rens, acht punten
voor op Felix en negen punten voor op
Gerbrand. Frits sloop door zijn tweede
achtereenvolgende overwinning naar de
vijfde plaats en is de volgende uitdager
voor Yassin. Ook Hans Mudde is de top tien
binnengeslopen. Kees Vink blijft als enige
ongeslagen door drie winstpartijen en vijf
remises en bivakkeert nu op de zesde
plaats. Hieronder vindt u de uitslagen van
deze 14e ronde. Uit de stand blijkt dat,
zoals gezegd, aan de leiding blijft met 56
punten, Rens staat 2e met 53 punten.
Felix bezet de derde plaats met 48 punten.
Uitslagen 14e ronde interne wintercompetitie, 16 januari
Wit

Zwart

Uitslag

Han Terpstra (A)

Yassin Mostfa (B)

0-1

Bas von Königslöw (A)

Rens ter Veen (A)

0-1

Kees Vink (A)

Gerbrand Beekman (A)

Felix Ferschtman (A)

Willem Brizee (B)

1-0

Frits Berendse (A)

Wil Kauffman (A)

1-0

Leo Blaas (A)

Tim van Rijswijk (B)

0-1

Hans Mudde (A)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Markus Lohrer (B)

Vincent Steemers (B)

0-1

Hans Jacobs (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

1-0

Jos Bergers (B)

John Woestenenk (B)

1-0

Peter de Man (A)

Paul Huisman (B)

0-1

½-½

Volgende week, dinsdag 23 januari, spelen
we de 15e ronde van de interne competitie.

