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Op dinsdag 30 januari 2018 speelden we
de 16e en voorlaatste ronde van de interne
competitie waarin tien partijen werden
gespeeld. De wit-en zwartspelers hielden
elkaar keurig in evenwicht: vier overwinningen voor beide kampen bij twee
remises die beide ook nog eens fantastische
gevechten opleverden. Maar daarover later
meer!
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De wit-overwinningen kwamen alle vier vrij
snel tot stand. Wil Kauffman versloeg Markus
Lohrer in een vlotte aanval met wit. De
stukken konden rond half 9 in de doos
maar de heren besloten eerst nog 35
snelschaakpotjes te spelen: tja, je bent
gekomen om te schaken nietwaar?!
Ruud van Dijk plantte met wit tegen Loek
Beekman een sterk paard op e6 (dat zou
vaker gebeuren deze avond!), ondersteund
door een loper en een dame: lastig om zo'n
beest weg te krijgen. Ruud won een stuk,
de zwarte koning werd het halve bord
overgejaagd en Ruud won uiteindelijk
met twee lopers meer.

Uw verslaggever (Han Nicolaas) won tegen
Hans Jacobs in een aangenomen Damegambiet een toren voor een pion, maar Hans
had dat kunnen beperken tot een kwaliteit
waarna het nog niet zo eenvoudig zou zijn
geweest. Nu was het vrij makkelijk spelen
voor mij, wat stukken afruilen en zelf geen
domme dingen doen: wat af en toe nog niet
meevalt...
De vierde overwinning duurde iets langer. Leo
Blaas en Paul Huisman gingen lange tijd gelijk
op maar de kwaliteit voorsprong voor Leo gaf
uiteindelijk toch de doorslag.

Felix Ferschtman speelde met wit tegen Bas
von Königslöw (uiteraard zou ik haast
zeggen) het Koningsgambiet. Beide spelers
kregen een open koningsstelling, Felix zette
een knol op e6 neer (de tweede deze
avond...) maar dat beest werd door Bas
hardhandig van het bord gehaald (legaal
overigens...). Bas won een stuk voor een pion
en bereikte een eindspel met een paard en
drie pionnen tegen vier pionnen. Dat was niet
meer te redden voor Felix, mooie overwinning
voor Bas en een fraaie pot!

De vier overwinningen voor de zwartspelers
vergden over het algemeen iets meer tijd.
Frits Berendse en Gerbrand waren echter
binnen het uur klaar toen Frits het 'niet
helemaal goed' deed. Gerbrand maakte de
vrijpion van Frits op b7 onschadelijk, kwam
twee pionnen voor en kon een vol punt laten
noteren.
Giuseppe Gastaldi bereikte met zwart een
gelijke stelling tegen Jos Bergers maar toen
Jos een toren achter kwam was het wel over
en uit.

De topper tussen Tim van Rijswijk met wit
tegen koploper Yassin Mostfa werd een mooie
strijd. Yassin kwam een pion voor maar er
leek niet zo veel aan de hand voor Tim die
alle stukken richting de zwarte koning
dirigeerde. Een kleine misrekening van Tim
kostte hem een vol stuk: hij raakte zijn paard
aan terwijl hij waarschijnlijk eerst de dames
had moeten/kunnen ruilen en daarna het
paard had kunnen wegspelen. Nu moest hij
met het paard zetten, Yassin ruilde eerst de
torens met schaak en kon vervolgens het
paard winnen. Jammer voor Tim die opniew
goed speelde.

Dan de twee remises: wat een partijen waren
dat, ongelooflijk! Willem Brizee kwam met wit
tegen Kees Vink twee (vrij)pionnen achter
maar begon toen echt te schaken. Beiden
hadden nog een toren en een paard en het
was een behoorlijk complex spel. Na
nauwkeurig manoeuvreren wist Willem één
van de twee vrijpionnen te veroveren en een
toreneindspel te bereiken met een pion
minder. Ook dat was best lastig maar ook
nu gaf Willem geen krimp en na ruim 3 uur
spelen kon hij een zwaarbevochten half punt
Kees, menigeen tekent daarvoor!

Maar dit alles valt volkomen, maar dan ook
werkelijk volkomen in het niet bij wat zich

afspeelde op het bord bij Vincent Steemers
(met wit) en Rens ter Veen: wat een
waanzinnige, krankzinnige, fraaie en
vooral hartverscheurende partij was dit! Na
19 zetten en ruim anderhalf uur spelen was
er niet meer gebeurd dan het verplaatsen van
een paar stukken: nog niets geslagen, alles
werd in stelling gebracht zoals dat zo mooi
heet. En wat voor stelling! Beide spelers
hadden een dame, vier lichte stukken en zes
pionnen en ook in deze partij zette de
witspeler een sterk paard op e6 (de derde
keer!). Vincent voerde de druk behoorlijk op,
er hing een offer op f5 in de lucht maar het
kon volgens mij (en ook volgens Vincent)
telkens net niet omdat Rens de hele boel,
zoals we van hem gewend zijn, bij elkaar
hield. Vervolgens kwam Vincent met een
fraaie dame-manoeuvre de zwarte stelling
binnen, won geforceerd twee pionnen en
bereikte een paardeindspel met drie pionnen
meer: drie vrijpionnen op de f-, g- en h-lijn!
Rens had echter een vrijpion op de a-lijn en
daar liet Vincent zich min of meer door
intimideren terwijl er in feite niets aan de
hand was: met die drie vrijpionnen had hij
altijd een dame kunnen halen, maar in
tijdnood gaf Vincent zijn g-pion weg en even
later ook die andere twee. Wat overbleef was
een paardeindspel met aan beide kanten nog
twee pionnen. Rens won na eindeloos heen en
weer gespring een pion (er was ondertussen
drie keer dezelfde stelling bereikt maar er
werd niet geclaimd: doorspelen dus, de
overige aanwezigen mogen immers niets
zeggen), gaf vervolgens zijn paard voor de
enig overgebleven pion van Vincent en had
toen twee verbonden pionnen voor een paard.
Dat werd echter, na 122 zetten (!!) remise.
Het was inmiddels woensdag 31 januari
geworden, spelers en toeschouwers lagen
uitgeput over de tafel en op de grond. Wat
een waanzinnige pot!

Uit de stand blijkt dat Yassin aan de leiding
blijft met 66 punten, Rens volgt op vijf
punten achterstand, Gerbrand bezet de
derde plaats met 57 punten.

Uitslagen 16e ronde interne wintercompetitie, 30 januari
Wit

Zwart

Vanavond, dinsdag 6 februari spelen
we de 17e en laatste ronde van de
wintercompetitie.

Tim van Rijswijk (B)

Yassin Mostfa (B)

0-1

Vincent Steemers (B)

Rens ter Veen (A)

½-½

Frits Berendse (A)

Gerbrand Beekman (A)

Willem Brizee (A)

Kees Vink (A)

Felix Ferschtman (A)

Bas von Königslöw (A)

0-1

Wil Kauffman (A)

Markus Lohrer (B)

1-0

Han Nicolaas (A)

Hans Jacobs (B)

1-0

Leo Blaas (A)

Paul Huisman (B)

1-0

Ruud van Dijk (B)

Loek Beekman (B)

1-0

Jos Bergers (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

0-1

Tevens speelt Pomar 1 een externe
thuiswedstrijd tegen Scheve Toren 2.
Bij winst hebben we nog alle kans op
het kampioenschap!

Uitslag

0-1
½-½

