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Op dinsdag 6 februari 2018 speelden we
de 17e en laatste ronde van de interne
(winter)competitie. Tevens speelde Pomar 1
de vijfde externe wedstrijd van het seizoen,
thuis tegen Scheve Toren 2 uit Pijnacker. Die
wedstrijd verliep niet helemaal naar wens
voor ons vlaggenschip: de mannen uit
Pijnacker gingen met een 5-3 overwinning
naar huis zodat onze kampioensaspiraties
(opnieuw) voorlopig in de koelkast dan wel
de vriezer kunnen.
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Mede door deze externe wedstrijd werden
er in de interne competitie 'slechts' zeven
partijen gespeeld. De witspelers wonnen
deze week met 4½ -2½ dankzij drie
overwinningen, drie remises en één
nederlaag.
Koploper Yassin Mostfa kwam tegen Wil
Kauffman een kwaliteit voor en gaf dat niet
meer uit handen. Het was zeker geen walkover maar Yassin heeft deze seizoenshelft
laten zien een zeer degelijke speler te zijn
die lastig te verslaan is: hij verloor slechts
één partij (van de 14). Met daarnaast 11
overwinningen en 2 remises werd hij de
terechte winterkampioen, of Herbstmeister
in goed Nederlands... Gefeliciteerd/congratz
Yassin!
Loek Beekman kreeg tegen Peter de Man
een dame en paard voor een toren, loper
en paard. Peter had nog wat vage kansen
met een sterke vrijpion maar Loek maakte
die onschadelijk en won de match.

Ruud van Dijk kwam met wit een pion voor
tegen Jos Bergers waarna Jos niet zijn
gebruikelijke taaiheid aan de dag/avond kon
leggen: hij verloor vrij snel. Dat betekende
de 10e nederlaag van Jos maar daar stelde
hij wel vier overwinningen tegenover
waarmee Jos de meest strijdlustige speler
van het circuit was: geen enkele remise in
14 partijen!
De enige overwinning met zwart kwam op
naam van Tim van Rijswijk die Paul Huisman
versloeg. Tim kende een uitstekende eerste
seizoenshelft: met een fraaie 50%-score (zes
overwinningen!) eindigde hij op een zevende
plaats waarmee hij menig A-speler achter zich
liet. Ook Paul lijkt er steeds beter in te komen
en hoeft lang niet meer elke week die nul
mee naar huis te nemen. Goed, hij verloor
vier keer, maar won er ook één en speelde
daarnaast vijf keer remise.

Twee van de drie remises waren vrij
vredelievend en kwamen redelijk snel tot
stand. John Woestenenk kwam met de witte
stukken een pion voor tegen Leo Blaas maar
het resterende dame-eindspel was niet de
moeite waard om heel lang door te spelen.
Giuseppe Gastaldi (met wit) en Markus Lohrer
kwamen in een eindspel terecht met aan
beide kanten drie lichte stukken en zeven
pionnen. Er werd nog wat heen en weer
gelopen met de lopers en gesprongen met
de paarden maar de heren vonden het wel
best en deelden het punt.

De partij tussen Gerbrand Beekman en Hans
Jacobs werd de langste van de avond. Beide
kemphanen hielden een loper en vijf pionnen
over, de lopers waren van gelijke kleur dus
dan kan er nog wel eens wat gebeuren. Deze
keer zaten er echter voor beide partijen geen
winstkansen in: het punt werd laat op de
avond gedeeld.

opeiste met 60 punten. Kijkt u rustig in de
eindstand hoe u het ervan afgebracht heeft
en of er reden is tot het uiten van
vreugdekreten of jammerlijk geschreeuw...
Uitslagen 17e en laatste ronde interne
wintercompetitie, 6 februari
Wit

Zwart

Yassin Mostfa (B)

Wil Kauffman (A)

Gerbrand Beekman (A) Hans Jacobs (B)

Uit de eindstand valt af te leiden dat Yassin
zoals gezegd onze nieuwe kampioen is, hij
behaalde 71 punten. Rens (niet in actie
vanavond in de interne maar wedstrijdleider
bij het eerste team) werd tweede met 65
punten terwijl Gerbrand het brons voor zich

Uitslag
1-0
½-½

Paul Huisman (B)

Tim van Rijswijk (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Markus Lohrer (B)

½-½

0-1

Loek Beekman (B)

Peter de Man (A)

1-0

Ruud van Dijk (B)

Jos Bergers (B)

1-0

John Woestenenk (B)

Leo Blaas (A)

½-½

Vanavond, dinsdag 13 februari, is er geen
interne competitie maar spelen we ons
jaarlijkse snelschaakkampioenschap.
We vervolgen de interne zomer(?)competitie
op dinsdag 20 februari.

