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Op dinsdag 20 maart 2018 speelden we de
vijfde ronde van de interne zomercompetitie.
Tevens speelde Pomar 2 de zesde en
voorlaatste externe wedstrijd, thuis tegen
Voorburg 1: volle bak dus in ons knusse
huisje! Ons tweede team won met 5-3
maar had daar enige medewerking van
de Voorburgenaren (Voorburgers? /
Voorburgenezen?) voor nodig maar ja:
zonder geluk vaart niemand wel...

In de interne werden er zeven wedstrijden
gespeeld waarin de witspelers met 5½ - 1½
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duidelijk aan het langste eind trokken. En
diverse witspelers hadden daar nauwelijks
tijd voor nodig ...
Zo was Kees Vink al na 10 zetten en een half
uurtje spelen klaar met Ruud van Dijk die de
opening niet helemaal goed behandelde.
Hans Mudde had niet veel langer nodig om
Wil Kauffman over de knie te leggen die een
toren weggaf en het daarna wel best vond.

Ook de topper, in ieder geval op papier,
tussen de nummers 1 en 2 van de ranglijst,
Bas von Königslöw en Leo Blaas, was na een

uurtje over en uit. Leo gaf al snel twee
pionnen weg en zijn stelling zag er werkelijk
niet uit. Dat zijn van die partijen die je het
liefst zo gauw mogelijk wil vergeten.

Han Terpstra was de enige die met de zwarte
stukken wist te winnen, Paul Huisman was
zijn slachtoffer. De enige remise kwam tot
stand in de strijd tussen Rens ter Veen met
wit tegen Dennis de Zwart. De heren
speelden een soort halma met dit verschil
dat hier niets werd geslagen. Na dik 2 uur
stond alles nog op het bord waarna beide
matadoren besloten het punt te delen.

Loek Beekman kwam met wit een pion voor
tegen Giuseppe Gastaldi, kreeg een sterke
vrijpion en dwong onze Italiaan tot overgave.
De vijfde en laatste 'wit-overwinning' duurde
waarschijnlijk net zo lang als die ander vier
bij elkaar. Frits Berendse (met wit) en Felix
Ferschtman speelden een boeiende partij
waarin Felix op brute wijze werd matgezet.
Frits was wel content met de partij maar het
commentaar van Felix was wel mooi: "Maar ik
ben ook tevreden hoor!" Prachtig!

Uit de stand blijkt dat Bas de trotse koploper
blijft met 23 punten, op vier punten gevolgd
door Leo die ondanks zijn nederlaag toch nog
tweede staat. Kees, Yassin (niet in actie
vanavond) en Frits volgen met 18 punten.
Uitslagen 5e ronde interne zomercompetitie, 20 maart
Wit

Zwart

Uitslag

Bas von Königslöw (A)

Leo Blaas (A)

Rens ter Veen (A)

Dennis de Zwart (B)

Kees Vink (A)

Ruud van Dijk (B)

1-0

Frits Berendse (A)

Felix Ferschtman (A)

1-0

Loek Beekman (B)

Giuseppe Gastaldi (B)

1-0

Hans Mudde (A)

Wil Kauffman (A)

1-0

Paul Huisman (B)

Han Terpstra (A)

0-1

1-0
½-½

Vanavond, dinsdag 27 maart, spelen we de
6e ronde van de interne competitie.

