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Op dinsdag 13 maart 2018 speelden we de
4e ronde van de interne zomercompetitie.
Tevens speelde ons vlaggenschip (Pomar 1,
jawel) een externe wedstrijd, uit tegen
Promotie 6 in Zoetermeer. Uw verslaggever
(Han Nicolaas) moest daar ook aantreden en
heeft dus werkelijk niets van de wedstrijden
in de interne competitie kunnen zien:
eindelijk een legaal excuus om geen
verslag te hoeven maken...
Ik kan u uiteraard wel mededelen dat het
eerste team een soepele en belangrijke 5-3
overwinning boekte op de nummer laatst in
onze poule. De mannen (en vrouw) van
Promotie 6 stonden bij het ingaan van deze
wedstrijd stijf onderaan met vier nederlagen
en één overwinning maar die ene overwinning
werd wel behaald tegen Schaakhuis 3, de
gedoodverfde kampioen! Van onderschatting
aan onze kant was dan ook geen sprake: het
onderschatten van de tegenstander is sowieso
ongeveer het ergste/slechtste wat je als
speler kan doen. Je moet altijd gefocused
zijn, de tegenstander heeft altijd een kans,
al heeft hij of zij 500 ELO-punten minder.
Want die punten zeggen wel iets, maar niet
alles: ik heb u dat eerder verteld!
Wij waren als team dus zeer gemotiveerd en
de kleine 5-3 overwinning mocht er wezen en
hield de, weliswaar theoretische, kansen op
het kampioenschap levend. Samen met drie
(!) andere teams hebben we, met nog één
ronde te gaan, acht matchpunten, we staan
alleen wel vier bordpunten achter op Scheve
Toren 2, de koploper in onze poule. Onze
opdracht in de laatste ronde is duidelijk:
winnen, het liefst met 8-0, en hopen dat
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de concurrentie (die naast Scheve Toren 2
bestaat uit Schaakhuis 3 en Lierse 1) hier en
daar halve en hele punten laat liggen. Dat
gaat me een avondje worden op woensdag
4 april als alle teams in de gezamenlijke
slotronde in Zoetermeer hun kunsten gaan
vertonen! U bent hierbij nu al uitgenodigd om
daarbij aanwezig te zijn en het eerste team
met spandoeken, ratels en ander vertier aan
te moedigen. Kaarten vanaf heden verkrijgbaar bij Frits Berendse en ondergetekende,
in de voorverkoop krijgt u korting!
Goed, over de interne van 13 maart kan ik
dus kort zijn, ik heb er niets van gezien.
Kijkend naar de uitslagen kan ik alleen maar
zeggen dat er acht partijen werden gespeeld
waarin de witspelers met 6-2 te sterk waren
voor hun tegenstanders.

Verder valt me op dat de gastspeler van
vorige week, Dennis de Zwart, ook vanavond
weer aanwezig was en opnieuw een overwinning boekte. Het zal toch niet zo zijn dat
deze jongeman, evenals Yassin Mostfa dat
eerder deed, bij zijn debuut direct kampioen
wordt?! Dan moet hij uiteraard wel eerst lid
worden maar gelooft u mij: dat is een kwestie
van tijd, wie eenmaal aan de geneugten van
Pomar en alles wat daarbij hoort heeft
geroken en gevoeld wil nooit meer weg,
enkele zondaars daargelaten...

De stand is deze keer nog niet bijgewerkt,
een unicum. Problemen bij Microsoft zorgen
ervoor dat wedstrijdleider Frits Berendse er
nog niet in is geslaagd het Excel-sheet in
het juiste format te gieten. Wij houden dit
uiteraard nauwlettend in de gaten en zullen
indien nodig stappen ondernemen tegen
Microsoft (lees: Bill Gates) want dit kan
natuurlijk niet: wordt vervolgd!
Als ik echter een aantal zaken bij elkaar tel,
en een paar andere weer daarvan aftrek, kan
ik denk ik met een gerust hart zeggen dat
Bas von Königslöw en Leo Blaas nu beiden
aan de leiding gaan met 18 punten, gevolgd
door Yassin Mostfa met 16 punten. Ik hoop
dat ik nog kan rekenen anders val ik
gigantisch door de welbekende mand...

Uitslagen 4e ronde interne zomercompetitie, 13 maart
Wit

Zwart

Uitslag

Jos Bergers (A)

Leo Blaas (A)

Ruud van Dijk (B)

Gerbrand Beekman (A)

Rens ter Veen (A)

Hans Jacobs (B)

1-0

Tim van Rijswijk (A)

Willem Brizee (B)

1-0

John Woestenenk (B)

Wil Kauffman (A)

1-0

Markus Lohrer (B)

Vincent Steemers (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

Peter de Man (B)

1-0

Dennis de Zwart (B)

Loek Beekman (B)

1-0

0-1
½-½

½-½

Vanavond, dinsdag 20 maart, spelen we de
4e ronde van de interne competitie. Tevens
speelt Pomar 2 op deze avond de zesde
externe wedstrijd, thuis tegen Voorburg 1:
komt dat zien!

