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Op dinsdag 27 maart 2018 speelden we de
zesde ronde van de interne zomercompetitie
waarin elf wedstrijden werden gespeeld. De
witspelers waren met vier overwinningen, drie
nederlagen en vier remises een tikkie beter
dan de zwartspelers maar veel scheelde het
niet. Het was in ieder geval weer een
geweldige avond met een paar prachtige
partijen, waarover later meer.
Voordat iedereen goed en wel zat waren Hans
Mudde (met wit) en Loek Beekman al klaar...
Na vijf minuten en een zet of tien was het om
een uur of acht al bekeken: Loek trapte in
een duivelse openingstruc die hij simpelweg
niet kende, je kunt niet alles weten. Het was
waarschijnlijk de kortste/snelste partij in de
historie van Pomar...
Ook Markus Lohrer boekte een vrij vlotte
overwinning. Met zwart tegen Hans Jacobs
ruilde hij snel de dames en drie lichte stukken
waarna het er op het oog remise-achtig
uitzag. Kennelijk deed Hans toen iets niet
helemaal goed, of Markus speelde het gewoon
briljant (...) want niet veel later stond hier de
0-1 op het scorebord.

Wil Kauffman redde het met de witte stukken
en zijn b4 niet tegen Peter de Man die een
eindspel met dame, toren en loper in winst
wist om te zetten.
Frits Berendse was eveneens succesvol met
de zwarte stukken nadat hij een sterke loper
in de witte stelling van Giuseppe Gastaldi had
geplant. Giuseppe stond behoorlijk gedrukt,
had weinig ruimte voor zijn stukken en Frits
wist daar wel raad mee.

neutraliseren waarna na 19 zetten de vrede
werd getekend: beetje een anti-climax maar
toch een leuk potje!

De vier remises waren zeker geen saaie
puntendelingen, in ieder geval niet allemaal.
De topper tussen koploper Bas von Königslöw
en Kees Vink was niet echt spectaculair en na
twee uurtjes schuiven hadden de matadoren
het wel gezien.
Ook in de partij tussen John Woestenenk
en Han Terpstra was er niet echt sprake van
Fire on Board zodat ook hier het punt werd
gedeeld: niet slecht John!

De andere twee puntendelingen waren echter
fraaie gevechten! Ruud van Dijk ging er met
wit vol in tegen niemand minder dan Rens ter
Veen. Hij liet een paard instaan dat op straffe
van mat niet genomen mocht worden. Rens
verdedigde zich goed en kon de boel

Felix Ferschtman kreeg met wit de kans om
tegen Willem Brizee het Koningsgambiet te
spelen en deed dat dan ook: geen
uitgekauwde openingstheorie bij Felix maar
romantisch schaak als in de tijden van
Morphy! Felix won een stuk voor twee
pionnen waarna een razend lastig middenspel
ontstond. Er werden wat stukken geruild en
de heren gingen het eindspel in met een
toren, paard en vier pionnen voor Felix tegen
een toren en zes pionnen voor Willem. De
torens en één pion gingen van het bord:
paard en drie pionnen tegen vijf pionnen,
leuk! Willem had twee vrijpionnen op de
koningsvleugel, op de damevleugel was de
pionnenstructuur hetzelfde. Felix moest nog
goed verdedigen om zich die vrijpionnen van
het lijf te houden (paarden zijn daar niet zo
goed in, zeker niet omdat één van die twee
een randpion was...) maar slaagde daar
keurig in. Een prachtige partij!

Resteren nog drie overwinningen met wit.
Gerbrand Beekman speelde met wit een lange
en taaie partij tegen Tim van Rijswijk.
Gerbrand stond de hele partij 'wel lekker'
maar Tim bood uitstekend weerstand. Hij

kon echter niet voorkomen dat Gerbrand
in het middenspel een pion won die in het
resterende toreneindspel de doorslag gaf:
promotie was niet meer te voorkomen.
Verliezen van Gerbrand met zwart: geen
schande Tim!
Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde met
wit tegen Jos Bergers een wat merkwaardig
potje. In de eerste competitiehelft had ik na
een fraaie partij van Jos verloren en ook dat
was een opmerkelijke partij. Ik dacht dat ik
best goed stond maar Jos speelde het perfect
en gaf me geen kans. Ik wil niet direct
zeggen dat ik vanavond op revanche uit was
maar ik was wel op m'n hoede. Na een rustig
Damegambietje offerde ik in het middenspel
een stuk voor twee pionnen en iets wat op
een aanval richting de zwarte koning leek. Jos
verdedigde zich inventief (er dreigde de hele
tijd iets op g2 met zijn dame en loper) maar
ik wist de druk op te voeren en een gevaarlijk
uitziende koningsaanval op te zetten. Nadat
ik mijn toren op f3 had neergezet met de
dreiging Th3 gaf Jos het pardoes op. Goed, er
dreigde wel het een en ander maar in mijn
ogen had Jos nog wel even door kunnen
spelen. Wellicht vermoeidheid / moeite om de
concentratie vast te houden, ik weet het niet.
Ik vond het wel jammer want het was een
leuk potje waar een abrupt einde aan kwam.

De langste - en in mijn ogen mooiste - partij
van de avond werd gespeeld door Leo Blaas
(met wit) en Yassin Mostfa. Leo was
vastbesloten het beter te doen dan vorige
week toen hij in no time door Bas van het
bord werd gezet. En dat lukte, en hoe! Het
werd een prachtige pot die tot over half 12
zou duren. De partij moest even op gang
komen maar met een paardoffer van Yassin
dat hem een pion en iets van een koningsaanval opleverde sloeg de vlam in de pan.
Het was niet direct duidelijk of de aanval zou
doorslaan maar na enkele nauwkeurige
verdedigingszetten van Leo stond wel vast
dat de aanval voor Yassin niet het gewenste
resultaat opleverde. Leo nam het initiatief
over, pikte en passant een toren mee en joeg
de zwarte koning het hele bord over (de
monarch eindigde ergens op b3 of zo...). Leo
moest wel uitkijken dat hij zelf niet matging
want ook dat zat in de stelling! Nadat alle
dreigingen door Leo waren gepareerd en de
zwarte koning midden in de witte vuurlinie
stond (belaagd door dame, torens en loper)
gooide Yassin de handdoek in de ring. Wat
een pot!

Uit de stand blijkt dat Bas aan de leiding blijft
met 26 punten, op twee punten gevolgd door
Leo. Op de derde plaats vinden we Frits met
23 punten.

Uitslagen 6e ronde interne zomercompetitie, 27 maart
Wit

Zwart

Uitslag

Bas von Königslöw (A)

Kees Vink (A)

Leo Blaas (A)

Yassin Mostfa (A)

1-0

Giuseppe Gastaldi (B)

Frits Berendse (A)

0-1

Han Nicolaas (A)

Jos Bergers (B)

1-0

Gerbrand Beekman (A)

Tim van Rijswijk (A)

1-0

Ruud van Dijk (B)

Rens ter Veen (A)

½-½

Hans Mudde (A)

Loek Beekman (B)

1-0

John Woestenenk (B)

Han Terpstra (A)

Hans Jacobs (B)

Markus Lohrer (B)

0-1

Felix Ferschtman (A)

Willem Brizee (B)

½-½

Wil Kauffman (A)

Peter de Man (B)

0-1

½-½

½-½

Vanavond, dinsdag 3 april, spelen we de
7e ronde van de interne competitie.

