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Op dinsdag 27 februari 2018 speelden
we de 2e ronde van de interne (zomer)competitie. Ondanks de ijzige kou (een graad
of -5 maar door de Siberische oostenwind
voelde het aan als ongeveer -15...) waren
er 20 Pomarianen naar ons kabouterhuisje
gekomen voor het spelen van 10 partijen
(iedereen speelde 1 partij natuurlijk...).
Daarin vielen slechts 2 remises en dus maar
liefst 8 beslissingen waarin wit en zwart
elkaar niets toegaven: beide kampen
boekten 4 overwinningen.
Bas von Königslöw won in een vrij vlot
partijtje met wit van Loek Beekman die
onderweg ergens een kwaliteit en een pion
kwijtraakte wat voor Bas genoeg was om de
winst voor zich op te eisen. Daarmee boekte
hij zijn tweede achtereenvolgende overwinning en pakte tevens de koppositie op
de ranglijst.
Ruud van Dijk versloeg Wil Kauffman met
wit nadat deze een stuk voor twee pionnen
achter kwam te staan en dat niet meer goed
kon maken.

Ook Kees Vink won met de witte stukken, van
Paul Huisman. Die deed het helemaal niet
slecht en bereikte een gelijkwaardige stelling.
Een smerige paardvork van Kees gooide
echter behoorlijk wat roet in Paul's eten en
dat is niet echt lekker. Het kostte een volle
toren en Paul gaf direct op, volkomen
teneergeslagen maar vastberaden volgende
week een klinkende overwinning neer te
zetten.
De vierde en laatste speler die met wit won
was Jos Bergers maar dit was een wat
merkwaardige zege. Tegenstander Markus
Lohrer merkte na afloop in de analyse dat hij
iets te snel had opgegeven: het zwarte spel
bood nog flink wat kansen maar tijdens de
partij zag Markus er kennelijk geen brood
meer in. Daarmee steeg Jos naar de tweede
plaats die hij deelt met vijf andere spelers.

houden maar Hans speelde secuur en
geconcentreerd verder en maakte geen
fouten. Hij won nog een aantal pionnen
waarna Gerbrand de ongelijke strijd
staakte: fraai gespeeld van Hans!

De zwartspelers boekten zoals gezegd ook
vier overwinningen en daar zaten in ieder
geval twee zeer fraaie bij, daarover later
meer. Yassin Mostfa kwam tegen Peter de
Man een pion voor en won zo op het oog
vrij eenvoudig terwijl Leo Blaas te sterk
was voor Willem Brizee in een partij waar
ik eerlijk gezegd niets van gezien heb.

Over naar twee mooie overwinningen met
zwart! Hans Jacobs speelde een sterke partij
tegen Gerbrand Beekman, won een stuk voor
een pion en had bovendien een gevaarlijk
uitziende aanval richting de witte monarch.
Gerbrand probeerde de boel bij elkaar te

De mooiste partij van de avond (smaken
verschillen maar uw verslaggever (Han
Nicolaas) zat ernaast en had zodoende
behoorlijk goed zicht op datgene wat zich
op dit bord afspeelde) was die tussen Hans
Mudde en Tim van Rijswijk. Dat Tim in vorm
is had ik enkele weken zelf mogen
ondervinden toen ik op briljante wijze door
Tim van het bord werd gezet. Vanavond deed
Tim dat nog eens dunnetjes over in een partij
uit één stuk. Hans rokeerde lang, Tim wachtte
met rokeren en deed dat aan de andere kant:
tegengestelde rokades, vrijwel altijd de
opmaat voor een levendige partij. Zo ook nu,
Hans maakte een foutje en liet toe dat Tim
met zijn dame op de a-lijn binnen kon komen
en een pion op a2 kon winnen. Een paar
zetten later volgde een prachtig paardoffer
dat Hans, waarschijnlijk terecht, niet aannam
maar dat hem wel een kwaliteit kostte.
Daarna was de partij eigenlijk over en uit:
de toren van Tim dreigde binnen te komen
waardoor de koning van Hans geen kant op
kon, zijn loper en paard waren bovendien zo
goed als lamgelegd en Tim speelde het zo
rustig en zo mooi uit, prachtig! Ik ga hier nu
niet direct verkondigen dat Tim kampioen
wordt maar dat hij hoge ogen gaat gooien
staat voor mij als een paal boven water!

De twee remises kwamen op volkomen
verschillende wijze tot stand. Frits Berendse
offerde met zwart een stuk tegen Rens ter
Veen terwijl daar geen noodzaak voor was
en hij er ook vrijwel geen compensatie voor
kreeg. Rens ruilde de boel af, hield een stuk
voor een pion over en ging toen in de fout.
Frits had een gevaarlijke vrijpion die vrij snel
naar voren ging maar Rens had dat ding
tegen kunnen houden maar zag niet hoe.
Zoals het in de partij ging moest Rens zijn
stuk weer teruggeven voor dat kleinood
waarna in een stelling met aan beide kanten
een toren en drie pionnen vrij snel tot remise
werd besloten. Leuke pot, niet foutloos maar
daarvoor spelen we ook bij Pomar...

Uit de stand blijkt dat Bas als enige nog een
100%-score van tien punten heeft, op twee
punten gevolgd door een peloton van zes
spelers.
Uitslagen 2e ronde interne zomercompetitie, 27 februari
Wit

Zwart

Bas von Königslöw (A)

Loek Beekman (B)

Uitslag
1-0

Rens ter Veen (A)

Frits Berendse (A)

½-½

Gerbrand Beekman (A) Hans Jacobs (B)

0-1

Jos Bergers (B)

Markus Lohrer (B)

1-0

Han Nicolaas (A)

John Woestenenk (B)

½-½

Hans Mudde (A)

Tim van Rijswijk (A)

0-1

Peter de Man (B)

Yassin Mostfa (A)

0-1

Willem Brizee (B)

Leo Blaas (A)

0-1

Kees Vink (A)

Paul Huisman (B)

1-0

Ruud van Dijk (B)

Wil Kauffman (A)

1-0

Vanavond, dinsdag 6 maart, spelen we de
derde ronde van de interne competitie.

Zelf was ik mede-verantwoordelijk voor die
andere remise: ik speelde met wit tegen John
Woestenenk. Door omstandigheden was ik
ruim een half uur te laat en ik moet zeggen
dat ik absoluut geen puf en inspiratie had om
er iets moois van te maken. Met wit bereikte
ik werkelijk minder dan niets (en dat is echt
weinig...) en ik was wel tevreden met het
remise-aanbod dat John mij deed: ik hoefde
er in ieder geval geen seconde over na te
denken...

