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Op dinsdag 6 maart 2018 speelden we de
3e ronde van de interne zomer-competitie en
het was volle bak in ons kabouterhuisje! Met
23 leden en 1 gastspeler konden we 12
partijen op de mat leggen (11 voor de interne
en 1 'vrije' partij) en dat gaf een fraai gevulde
speelzaal te zien: mooi cluppie dat Pomar!
De 11 partijen in de interne leverden 8
beslissingen en 3 remises op waarin de
zwartspelers met 5-3 deze avond iets sterker
waren dan hun tegenstrevers met de witte
kleuren. Daarnaast won gastspeler Dennis
de Zwart (lid van HSV) met wit van John
Woestenenk die in ieder geval niet helemaal
voor niks was gekomen.

De topper aan bord 1 tussen koploper Bas
von Königslöw en runner-up Hans Jacobs
leverde opnieuw een overwinning op voor
Bas, zijn derde achtereenvolgende! Beide
spelers hielden een dame, toren en zes
pionnen over en een grootmeesterlijke
remise hing in de lucht. Maar daar wilde Bas
kennelijk niets van weten! Hij won een pion
en ging het toreneindspel in met dat ene
pionnetje meer. De torens gingen van het

Wedstrijdleider intern
Frits Berendse jr.
Tel.: (0174) 297771
E-mail: frits.berendse@gmail.com
bord waarna het resterende pionneneindspel
niet te houden was voor Hans.
Die andere 'volger' van Bas, Jos Bergers,
won ook maar had daar wel een beetje de
medewerking van tegenstander Tim van
Rijswijk voor nodig. Maar ja, je moet af
en toe een beetje geluk hebben...

Rens ter Veen, de derde achtervolger, ging
met zwart onderuit tegen Leo Blaas in de
langste partij van de avond. Om 11 uur
stond bijna alles nog op het bord (slaan

is niet verboden heren!) en toen besloot Rens
maar zijn dame weg te geven onder het mom
van: "Als je het fout doet, doe het dan ook
goed fout!".

twee paarden voor een toren en twee pionnen
en ik schatte dat redelijk voordelig voor hem
in. Maar die Markus is uiteraard ook niet van
gisteren, verdedigde goed, hielde de boel
keurig bij elkaar en pakte een half punt.

Yassin Mostfa, na twee ronden ook nog in het
spoor van Bas, kwam met de witte stukken
uit tegen Felix Ferschtman, de enige die
Yassin in de eerste competitiehelft een
nederlaag wist toe te brengen. Revanchegevoelens bij Yassin? Ik weet het niet, feit
was dat Yassin na een rustige Engelse
opening lekker spel kreeg en een dame en
loper tegen twee torens en een loper had.
Die twee torens werkten niet echt goed
samen, Yassin wist er één te winnen en
daarmee ook de partij.

Ruud van Dijk won met zwart van Vincent
Steemers in een stelling waar op het oog
weinig aan de hand leek terwijl Gerbrand
Beekman met zwart te sterk was voor Han
Terpstra die gelukkig weer voldoende hersteld
was om zijn kunsten op de 64 velden te
vertonen. Dat ging vanavond nog niet
helemaal naar wens, HanT verloor een stuk
door een gecombineerde mataanval op g2
met dame en loper en een aanval met de
dame op een paard op c6. Tja, stuk achter
tegen Gerbrand is in de regel wel over en
uit ...
Frits Berendse besloot met wit tegen Kees
Vink niet te rokeren en zijn koning vrij open
en bloot in het centrum van het bord te laten
staan. Dat had geen desastreuze gevolgen en
met aan beide kanten twee torens, een loper
en wat pionnen werd de vrede getekend.
Ook Markus Lohrer (met wit) en Peter de Man
deelden het punt maar daar zag het niet echt
naar uit, voorzover ik dat kon overzien
natuurlijk. Peter kreeg in het middenspel

tijdnood) dacht dat het eindspel met loper en
twee pionnen tegen een toren gewonnen zou
zijn. Maar dat was het niet, ik had de loper
van de verkeerde kleur en Loek kon het
allemaal net verdedigen waardoor beide
giganten een zwaarbevochten half punt
verdienden.

Paul Huisman redde het met wit niet tegen
Willem Brizee maar Wil Kauffman was met de
witte stukken juist weer wel lekker bezig, dit
keer tegen Giuseppe Gastaldi. Wil won een
pion en in het eindspel met dame en torens
was dat voldoende voor de winst, met name
omdat de stukken van Wil veel beter stonden
dan die van Giuseppe en er zeker nóg een
pion af zou gaan.

Uit de stand blijkt dat Bas zoals gezegd lekker
bezig is en met de maximale score van 15
punten stevig aan de leiding gaat. Op twee
punten achterstand volgen Jos, Leo en Yassin.
Ruud staat vijfde met 11 punten waarmee we
twee 'B-spelers' in de top 5 hebben (Jos en
Ruud).
Uitslagen 3e ronde interne zomercompetitie, 6 maart

Dan uw verslaggever (Han Nicolaas) die met
zwart tegen Loek Beekman mocht aantreden.
Na een rustige Siciliaan met d3 en Le2 won ik
een kwaliteit maar het was niet eenvoudig. In
het eindspel gaf ik mijn paard voor een pion
omdat ik in al mijn wijsheid (en vliegende

Wit

Zwart

Uitslag

Hans Jacobs (B)

Bas von Königslöw (A)

0-1

Tim van Rijswijk (A)

Jos Bergers (A)

0-1

Leo Blaas (A)

Rens ter Veen (A)

1-0

Yassin Mostfa (A)

Felix Ferschtman (A)

Frits Berendse (A)

Kees Vink (A)

½-½

Loek Beekman (B)

Han Nicolaas (A)

½-½

Vincent Steemers (B)

Ruud van Dijk (B)

0-1

Han Terpstra (A)

Gerbrand Beekman (A)

0-1

Markus Lohrer (B)

Peter de Man (B)

½-½

Paul Huisman (B)

Willem Brizee (B)

0-1

Wil Kauffman (A)

Giuseppe Gastaldi (B)

1-0

1-0

Vanavond, dinsdag 13 maart, spelen we de
4e ronde van de interne competitie. Tevens
speelt Pomar 1 op deze avond een externe
wedstrijd, uit tegen Promotie 6 in
Zoetermeer. Het zal dus wat rustiger
zijn in de speelzaal dan u normaal gewend
bent: misschien is dat ook wel eens prettig...

