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Op dinsdag 23 januari 2018 speelden we
de 15e ronde waarin elf partijen werden
gespeeld. Het werd een zwarte dag voor de
zwartspelers die, naast drie remises, slechts
één keer wisten te winnen en maar liefst
zeven keer hun meerdere moesten erkennen
in hun tegenstander.
De topper tussen koploper Yassin Mostfa met
wit tegen Frits Berendse kreeg een enigszins
onverwacht eind toen Frits, met een kwaliteit
achter, zijn dame offerde voor twee stukken.
Dat leek nog 'iets', maar het was zelfs voor
Frits teveel van het goede. Als hij rustig de
dames had geruild was er een interessant
eindspel op het bord gekomen waarin Frits
een pion zou hebben voor de kwaliteit, en
daarmee goede remisekansen. Nu won Yassin
waarmee hij de druk legde op zijn naaste
achtervolger, Rens ter Veen.
Die speelde met wit een lange (de langste
van de avond zelfs) en taaie partij tegen Hans
Mudde. Na het gebruikelijke (voor Rens dan)
1.b4 gebeurde er lange tijd niet veel
bijzonders. De eerste 19 zetten werd er
vooral veel gemanoeuvreerd en niets
geslagen. Daarna werd het interessant met
kansen aan beide kanten waarbij eerst Hans
iets van druk leek te hebben op de witte
koning en vervolgens Rens in de tijdnood van
Hans het initiatief overnam. Er kwam een
paard de stelling binnen dat veel sterker was
dan de zwarte loper die niet meer kon doen
dan verdedigen. Hans had nog met zijn dame
langs de a-lijn de zwarte stelling binnen
kunnen vallen maar dat advies kwam na de
partij van de stuurlui die langs de zijlijn
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relaxed met een biertje in de hand toekeken.
Ik weet hoe dat is: achter het bord zit je
midden in de partij en zie je soms de meest
voor de hand liggende zetten over het hoofd
omdat je een heel ander plan in je hoofd hebt
of omdat je beren en spoken ziet waardoor je
die voor de hand liggende zet (ten onrechte)
niet doet. In de partij tussen Rens en Hans
deed Hans die dame-manoeuvre dus niet,
moest zich beperken tot verdedigen en ging
met de vlag op vallen in de fout. Rens won en
bleef daarmee in het kielzog van Yassin: nog
twee ronden te gaan, het wordt spannend!

Een andere topper, die tussen Kees Vink en
Felix Ferschtman, werd beslist in het voordeel
van Kees. Ik heb er eerlijk gezegd weinig of
niets van gezien maar hoop u later de partij
nog te kunnen voorschotelen. Gerbrand
Beekman won met de witte stukken van Han
Terpstra en heroverde daarmee de derde
plaats.

enigszins te verwachten met zo ongeveer
twee van de snelst spelende schakers van
het westelijk halfrond achter het bord. Het
ging redelijk 'lang' gelijk op maar Markus
deed op het eind een aantal niet-optimale
zetten waardoor Loek mat kon zetten. Met
deze overwinning kwam Loek eindelijk van
de laatste plaats af en dat is toch ook wel
prettig: voor hem dan ...

Peter de Man kreeg met wit drie pionnen voor
een stuk tegen Jos Bergers en dat leek in
ieder geval genoeg voor een half punt. Maar
er zat meer in voor Peter! Hij kwam een pion
voor in een dame-eindspel en hoewel dat lang
niet altijd genoeg is voor de winst was het in
deze partij erg lastig voor Jos. De dame van
Peter stond veel actiever dan die van Jos en
er dreigde nog een tweede pion af te gaan.
Jos liet het niet zover komen en gaf op.
Opmerkelijk potje, spannend, geen
alledaagse materiaalverhouding in het
middenspel, leuk!

Uw verslaggever (Han Nicolaas) was de
laatste speler die met de zwarte stukken ten
onder ging. Het was werkelijk een geweldige
partij maar dat was vooral te danken aan
mijn tegenstander, Tim van Rijswijk, die de
sterren van de hemel speelde. Toen ik in
september 2000 lid werd van Pomar (na bijna
15 jaar niet geschaakt te hebben...) mocht ik
in mijn eerste interne wedstrijd aantreden
tegen ... Tim van Rijswijk. Ik had geen idee
hoe goed of slecht ik op dat moment was en
ik kan me herinneren dat Tim toen helemaal
niet slecht speelde en ik best tevreden was
met de remise die ik in mijn eerste Pomarpartij behaalde. Vanavond was een heel
ander verhaal: ik speelde voor mijn gevoel
best redelijk maar Tim legde een werkelijk
briljante partij op de mat! Na een rustige

Loek Beekman en Markus Lohrer waren al
vóór half 9 klaar in een potje dat wel iets
weg had van een rapidpartij: dat was ook

Siciliaan ging ik enthousiast met mijn
koningspionnen naar voren, hier en daar wat
gaten creërend. Tim maakte daar optimaal
gebruik van, offerde een stuk (totaal niet zien
aankomen die zet!) dat hij geforceerd een
aantal zetten later met beter spel terugwon.
Briljant! Vervolgens speelde Tim het eindspel
perfect uit, ik kreeg werkelijk nul komma nul
kans. Schitterend Tim, ik heb het op de avond
zelf geloof ik wel tien keer gezegd maar je
hebt echt fan-tas-tisch gespeeld!
De enige overwinning met de zwarte stukken
kwam op naam van Hans Jacobs die Ruud
van Dijk versloeg. Hans kwam daarmee weer
stevig in de middenmoot te staan, menig
A-speler achter zich latend.

De derde en laatste remise was bijzonder
interessant. Willem Brizee en Bas von
Königslöw speelden een fraaie partij waarin
Willem twee pionnen voor kwam en het
eindspel inging met aan beide kanten een
toren, twee lichte stukken en een handvol
pionnen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik weinig
vertrouwen had in de stelling van Bas en het
punt voor Willem al bijna had geteld. Nooit
doen: in schaken kan van alles gebeuren!
Inderdaad, dat gebeurde ook in deze partij.
Willem maakte een klein foutje, gaf een pion
weg waarna het eindspel met een pion meer
niet meer te winnen was. Leuk potje heren!

Twee van de drie remises waren in mijn ogen
vrij rustige potjes maar misschien denken
de spelers daar zelf heel anders over. Bij
Giuseppe Gastaldi - John Woestenenk
gebeurde niet heel veel bijzonders terwijl
Vincent Steemers en Leo Blaas weliswaar
iets meer vuur in de strijd gooiden maar niet
voldoende om een beslissing te forceren.

Wil Kauffman had geen tegenstander
vanavond en dat gaf hem mooi de
gelegenheid een vriendschappelijk partijtje
te spelen tegen Dennis de Zwart, speler van
HSV en ons wel bekend van diverse deelnames aan onze zomercompetitie. Dennis
kwam een kijkje nemen bij de gezelligste club
van de HSB (...), we hopen natuurlijk dat hij
vaker komt kijken en wellicht zelfs lid wordt.
Je bent in ieder geval altijd van harte welkom
Dennis!

Uitslagen 15e ronde interne wintercompetitie, 23 januari

Wit

Zwart

Yassin Mostfa (B)

Frits Berendse (A)

Uitslag
1-0

Rens ter Veen (A)

Hans Mudde (A)

1-0

Kees Vink (A)

Felix Ferschtman (A)

1-0

Gerbrand Beekman (A) Han Terpstra (A)

Uit de stand blijkt dat Yassin aan kop blijft
met 61 punten, Rens volgt op drie punten
achterstand, Gerbrand bezet de derde plaats
met 52 punten.

1-0

Willem Brizee (B)

Bas von Königslöw (A)

Tim van Rijswijk (B)

Han Nicolaas (A)

½-½

Vincent Steemers (B)

Leo Blaas (A)

Ruud van Dijk (B)

Hans Jacobs (B)

0-1

Peter de Man (A)

Jos Bergers (B)

1-0

Loek Beekman (B)

Markus Lohrer (B)

1-0

Giuseppe Gastaldi (B)

John Woestenenk (B)

1-0
½-½

½-½

Vanavond, dinsdag 30 januari, spelen we
de 16e en voorlaatste ronde van de interne
(winter)competitie.

