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Op dinsdag 20 februari 2018 speelden
we de 1e ronde van de interne (zomer?)competitie. Hmm, het echte zomerweer zal
nog wel even op zich laten wachten: het was
koud, maar binnen aangenaam vertoeven!
Tevens speelde Pomar 2 vanavond de vijfde
externe wedstrijd van het seizoen, thuis
tegen Haeghe Ooievaar 3. Dat ging goed,
maar het was razend spannend! Bij een 4-1
tussenstand stonden de overige drie borden
alledrie zo goed als verloren maar op
miraculeuze wijze wist kopman Peter de Man
zijn partij te winnen zodat we nu eens niet
met 4½-3½ wonnen maar een dikke 5-3
overwinning in de wacht sleepten.
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Mede door deze externe wedstrijd werden er
in de interne competitie slechts zes partijen
gespeeld waarin het witte en het zwarte kamp
elkaar keurig in evenwicht hielden: beide
twee overwinningen bij twee remises.
Hans Mudde hield met zwart winterkampioen
Yassin Mostfa keurig op remise in een lastige
en taaie partij. Yassin leek iets beter te staan,
had wat meer ruimte voor zijn stukken en
een sterk paard op e5 maar Hans hield de
boel vakkundig gesloten en kon een
welverdiend half punt binnenbrengen.
Die andere remise viel in de partij tussen
Leo Blaas (met wit) en uw verslaggever
(Han Nicolaas). Het werd een rustige Siciliaan
waarin niet zo heel veel gebeurde, Leo plantte
een sterk paard op d5 dat een aantal zetten
later geruild werd tegen de loper op e7. Na
19 zetten bood Leo remise aan wat ik vrij snel
aannam. In de slotstelling stond zwart
misschien iets actiever maar het had niet
veel om het lijf: en dat met deze kou...

kon weinig doen en had nauwelijks tegenspel,
Felix kon het vrij eenvoudig afmaken.
Ook Loek Beekman won met wit, hij nam
revanche voor zijn nederlaag tegen Ruud
van Dijk in de eerste helft van de competitie.
Loek won een stuk voor een pion, gaf dat
stuk later wel weer weg maar hield twee
verbonden vrijpionnen over die hem de
winst garandeerden.

Overwinningen met zwart waren er voor Bas
von Königslöw die Giuseppe Gastaldi onder
het Italiaanse ijs hield en Rens ter Veen die
net iets gehaaider in de b4-opening zat dan
tegenstander Wil Kauffman. Het was een
leuke pot waarin Wil zich niet zomaar
gewonnen gaf. Rens kwam een kwaliteit voor
in een complexe stelling, vervolgens deed Wil
het ergens niet helemaal goed waardoor hij
een stuk en twee pionnen achter kwam. Dat
was teveel van het goede, zelfs voor Wil.

Van de stand valt na één ronde natuurlijk
geen bal te zeggen dus dat doe ik ook niet.
Uitslagen 1e ronde interne zomercompetitie, 20 februari

Felix Ferschtman kwam met wit een stuk
tegen twee pionnen voor tegen John
Woestenenk. Dat geeft de speler met het
stuk minder nog wel eens kansen maar in
deze partij was daar geen sprake van. John

Wit

Zwart

Uitslag

Yassin Mostfa (A)

Hans Mudde (A)

Wil Kauffman (A)

Rens ter Veen (A)

0-1

Loek Beekman (B)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Giuseppe Gastaldi (B)

Bas von Königslöw (A)

0-1

Felix Ferschtman (A)

John Woestenenk (B)

1-0

Leo Blaas (A)

Han Nicolaas (A)

½-½

½-½

Vanavond, dinsdag 27 februari, spelen we
de tweede ronde van de interne competitie.

